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H εταιρεία Smeka Aluminium + Rosaltek Shutters συνεπής στις αλλαγής στον τομέα 
των οικοδομών και έχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά και υπηρεσίες υψηλών 
επιδόσεων σε πόρτες – παράθυρα – υαλλοπετάσματα – περιφράξεις – και τα νέου 
τύπου μοντέλα Alumil P16 Rolex Shutters. 

Με βάση τα πιο πάνω η εταιρεία μας σας προσφέρει όλες τις λύσεις στον τομέα των 
αλουμίνιων προσφέροντας ποιότητα – αισθητική – λειτουργικότητα – τεχνική 
υποστήριξη. 

Η εταιρεία Smeka Aluminium + Rosaltek Shutters με ολοκληρωμένες λύσεις για 
κάθε ανάγκη και προσηλωμένη στον τομέα του αλουμίνιου και της συνεχούς 
έρευνας και ανάπτυξης σε συστήματα αλουμίνιου που να ανταποκρίνονται 
ποιοτικά – αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές εξελίξεις της αγοράς 
κατάλληλα για μοντέρνες κατοικίες προσφέρει στην αγορά τα τελευταίου τύπου 
προιόντα της. Ιδανικά για καινούργιες κατοικίες ή ανακαίνισης. 

Α/ θύρες εισόδου ασφαλείας μονόφυλλες μέχρι και 2 μέτρα συνεχόμενο πλάτος με 
συστήματα πολλαπλού κλειδώματος ασφαλείας σε 10 διαφορετικούς 
χρωματισμούς. 

  

 



Ρολά Ασφαλείας 
Αλλάζουμε τα δεδομένα στα ρολά! 

Τα μοναδικά ρολά αλουμινίου με τέλεια μόνωση, ασφάλεια και αισθητική, 
κατασκευασμένα από καθαρό ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου με τετραγωνικές 
ραβδώσεις και μεγάλα ανοίγματα για περισσότερο φως και αέρα, δημιουργούν τις 
ιδανικές συνθήκες για τους χώρους σας. 

Ελάτε και εσείς στην νέα εποχή των ρολών αλουμινίου, κλείνουν τον αέρα και τον 
θόρυβο έξω από τον χώρο σας. Σίγουρα κάποιος τύπος των δικών μας ρολών 
ταιριάζει και στις δικές σας ανάγκες. 

Κουτιά Ρολού 
Ιδανικά κουτιά από καθαρό προφίλ αλουμινίου σε όλους τους χρωματισμούς 
τοποθετούνται ως επικαθείμενα πάνω από τα αλουμίνια ή εξωτερικά κουτιά, 
ιδανικά για υφιστάμενα αλουμίνια ή σε ανακαινίσεις σε απλά η THERMAL. 

Φυλλαράκια Αλουμινίου 
Η νέα γενιά σε φυλλαράκια από καθαρό προφίλ αλουμινίου σε διάφορα μεγέθη Π 
50mm – Π 40mm – Π 30mm και το επαναστατικό Π 16mm με το μοναδικό άνοιγμα 
10mm παρέχει την δυνατότητα σε άπλετο φως και αέρα στους χώρους  σας. 
Βαμμένα σε όλους τους χρωματισμούς και στις δικές σας επιλογές και σε όλα τα 
μεγέθη μέχρι και 6 μέτρα συνεχόμενο πλάτος χωρίς ενδιάμεση στήριξη για μεγάλα 
ανοίγματα. 

Τα πλεονεκτήματα ρολών αλουμινίου: 

• Υψηλή ποιότητα – καθαρό ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου 
• Αισθητική 
• Ασφάλεια – εφαρμογή 



• Στεγανότητα – Θερμοηχομόνωση 
• Διαχρονική αντοχή στην φθορά 
• Τέλειο κλείσιμο 
• Μέγιστο πλάτος 5.50m χωρίς ενδιάμεση στήριξη από βοηθητικό χώρισμα 
• Αντοχή και σταθερότητα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και δυνατούς ανέμους 
• Οικονομία 
• Σε όλους τους χρωματισμούς 
• Ηλεκτρική κίνηση με κοντρόλ 

 

Κάντε το άνοιγμα και κλείσιμο των ρολών σας παιγνίδι. Ανοίξτε και κλείστε τα ρολά 
σας μονό με το πάτημα ενός κουμπιού. Ξεχάστε τον χειροκίνητο τρόπο με τον 
οποίο ανοίγατε και κλείνατε τα ρολά σας μέχρι τώρα. 

• Ασύρματη σύνδεση με τηλεχειριστήριο 
• Επιτοίχιος Διακόπτης 

 
Ιδανικά για καινούργιες κατοικίες ή ανακαίνισης.  

 

Τα πιο πάνω προιόντα μας κατασκευάζονται και τοποθετούνται απο την εταιρεία 
μας πάντοτε στα δικά σας μέτρα. 

Περισσότερα στο www.smeka.com.cy 
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