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„Úgy telik meg a lélek reménnyel,
amint összebékül az árnyék a fénnyel...”
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Az otthon az a hely, ahol a lelkünk lakik. Szemé-
lyiségünk öltözteti, ízlésünk alakítja, szívünk tölti 
meg melegséggel. Ösztönösen a harmóniát ke-
ressük benne, azt a lelkiállapotot, amikor egyen-
súlyba kerülnek a dolgok, amikor „összebékül az 
árnyék a fénnyel”.

Ehhez kínál a Grédics Kft. ideális megoldásokat 
több mint 10 éve. A hazai árnyékolástechnika-
gyártás meghatározó szereplôjeként kiváló alap-
anyagokból, kiforrott technológiával gyártunk 
nemzetközi minôségtanúsítvánnyal rendelkezô 
termékeket.

A Grédics Kft. teljes kontrolt és kényelmet bizto-
sít Önnek a napfény elleni védelemben. Árnyé-
kolóinkat garanciával, egyedi kivitelben, az Ön 
igényeihez igazítva gyártjuk, szereljük és építjük 
be az ország egész területén. 

Önt is várjuk interaktív bemutatótermeinkben, 
ahol biztosan megtalálja majd a legjobb árnyé-
kolástechnikai megoldást a Nap és Ön között.



SZÚNYOGHÁLÓ
RENDSZEREK
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REDÔNYÖK ÉS ELÔNYÖK
A redônyrendszerek nem véletlenül tartoznak a leg-
népszerûbb árnyékolók közé, hiszen nemcsak fény, 
hanem betekintés és behatolás elleni védelmet is nyúj-
tanak otthonunknak, ráadásul kiváló hang- és fôleg 
hôszigetelô tulajdonságuk révén energiaköltségeinket 
is csökkenthetik.

A redônyöknek két fô típusa van: az eléépített, illetve 
a föléépített változat. Az eléépített redônyök készülhet-
nek vakolható, illetve külsô tokos kivitelben, míg a fölé- 
épített rendszerû változat tetszés szerint kívülrôl és 
belülrôl is vakolható. Mindkét típusú redônyrendszer 
szúnyoghálóval is kombinálható. 

ALUMÍNIUM REDÔNYÖK
E típus minden alkatrésze alumíniumból készül, amely 
korrózióálló, így gondozás nélkül, hosszú távon is ellen-
áll az idôjárás viszontagságainak. Az alumínium redôny 
nemcsak a hosszú élettartam miatt minôségi választás. 

A környezetbarát purhabbal töltött alumínium lamel-
lák télen és nyáron is kiváló hôszigetelést biztosítanak, 
a pontos illeszkedés és a gumitömítések pedig védel-
met nyújtanak a por ellen és meggátolják a szél által 
okozott zajhatást.

A stabil, de könnyû szerkezet lehetôvé teszi nagy 
szélességû nyílászárók árnyékolását is, illetve a felto-
lásgátlóval együtt hatékonyan akadályozza meg az ille-
téktelen behatolást. 

Ön szabadon választhat a széles színpalettáról, amely-
lyel otthonának stílusához igazíthatja redônyét. 

MÛANYAG REDÔNYÖK
A külsôtokos mûanyag redôny praktikus tulajdonsá-
gai, illetve igen kedvezô ára miatt a legkeresettebb 
redônytípus. Könnyen felszerelhetô és mûködtethetô, 
lamellái ellenállnak a nap UV sugarainak, amely a 9 féle 
színárnyalat tartósságát is biztosítja árnyékolójának.

A rovarok elleni védelem elsô számú biztonsági ôre, 
emellett a redônyök hasznos és kedvelt kiegészítô ele-
me a szúnyogháló, amely sûrû szövésû, szürke színû, 
idôjárás- és tûzálló üvegszálas anyagból készül. 

FIX SZÚNYOGHÁLÓ
A legegyszerûbb rovar elleni megoldás a fix keretes 
szúnyogháló, amely könnyen fel- és leszerelhetô. 

ROLÓS, RUGÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Száz százalékos védelmet nyújt a rovarok ellen, és egy 
mozdulattal bármikor felengedhetô. 

OLDALHÚZÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Fôleg terasz- és erkélyajtókra ajánljuk. Legyen akár egy 
vagy duplaszárnyú ajtó.

TOLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Jellemzôen nagy felületû nyílászáróknál, illetve tolóaj-
tóknál alkalmazzuk.

NYÍLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ
Elsôsorban bejárati ajtóknál ideális választás, amely 
erôs alumínium szerkezete miatt duplaszárnyú kivitel-
ben is alkalmazható.

PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ - ZIGZAG
Mivel a pliszé szúnyoghálónál a feszítést nem rugó vég-
zi, így könnyen kezelhetô és bárhol megállítható.

REDÔNNYEL KOMBINÁLT SZÚNYOGHÁLÓ
Praktikus megoldás, hiszen a szúnyogháló mûködtetése 
független a redônyétôl.
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NAPELLENZÔK

A napellenzô hasznos és dekoratív árnyékoló, amely 
nemcsak a tûzô nap ellen véd, de színes textilpony-
váival öltözteti is az épületet. Különbözô változatai te-
raszok, erkélyek és kerthelységek hangulatos árnyé-
kolását teszik lehetôvé igazodva az Ön igényeihez és 
a beépítési követelményekhez.

A legismertebb típus a könyökkaros napellenzô, amit 
cégünk mintegy 17 változatban kínál. De a lehetôsé-
geknek csak az Ön képzelete szab határt, hiszen vá-
laszthat még az állványos könyökkaros, az ollókaros, 
az ejtôkaros és a kar nélküli típusokból is. 

STÍLUSOS
TEXTILEK AZ ÉPÜLETRE
                      SZABVA
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A széles alumínium lamellák a nap bármely szakában 
gondoskodnak a helyiségek megfelelô fényviszonyairól. 
Az UV álló, színtartó felületi lakkozásnak köszönhetôen 
a zsalúzia hosszú életû és kiváló hôszigetelést biztosít. 
További elônye, hogy véd a nemkívánatos tekintetektôl, 
ugyanakkor szabad kilátást is biztosít. A lamellák 
dôlésszögét kurblis, illetve motoros vezérléssel változ-
tathatjuk és ugyanezen kezelôkkel lehet felhúzni is.

A külsô lamellás árnyékolók speciális geometriával 
rendelkeznek, ezáltal nagyobb stabilitást kínálnak a kü-
lönösen erôs igénybevételekkel szemben, mint például 
a szél. A gazdag színvilágnak hála a zsalúzia kitûnôen 
illeszkedik a homlokzathoz, így az épület díszítôele-
mévé válik.

Új épületeknél célszerû a zsalúzia helyét elôre kiala-
kítani, besüllyesztve a homlokzat síkjába, vakolható, 
színezhetô kötényfallal takarva. Régi épületeknél, illetve 
homlokzatra (önhordó) erôsítéskor külsô védôlemezzel 
vagy védôburkolattal szereljük fel a zsaluziát, ami mögé 
felhúzott állapotban az összegyûjtött lamellaköteg 
elrejthetô. 

Kézi mûködtetéskor az épület falán vagy a nyílászá-
ró tokján átvezetett kardáncsuklós forgatókarral lehet 
leereszteni és forgatni a zsaluzia lamelláit, amelyek 
80-90 mm szélességben és nagy méretekben is ren-
delhetôek.

ZSALÚZIA   
A HÛSÍTÔ ALULAMELLA 

A zsaluzia egy tökéletes külsô árnyékoló, amelyben a praktikum 
és a modern design találkozik az építészet legtrendibb formavilá-
gával. A zsalúziák esztétikus, rozsdamentes anyagból készülnek, 
mûködésük extrém idôjárási körülmények között is kifogástalan.

KÜLSÔ ÁRNYÉKOLÓK

GARÁZS-
FÉSZEK
ALUKON 
KAPUKKAL

Az ALUKON garázskapu rendszer sokrétû felhaszná-
lási lehetôségeivel minden igényre szállít megoldást. 
A beépítés történhet tokkal vagy tok nélkül, a garázsaj-
tó a kívánt méretben milliméter pontossággal készül el. 
12 standard színben rendelhetô, valamint egyéni igé-
nyek szerint kiegészíthetô polikarbonát ablakos, illetve 
szellôzô profilokkal.

A T 77 garázsajtó akár 5,5 méter széles is lehet, amely 
egy duplagarázs lezárására is alkalmas. Az alumínium-

ból készült, felgördülô ALUKON garázsajtókat nagy 
teljesítményû motorok mozgatják, amelyek minden ké-
nyelmi igényt kielégítô elektronikai vezérléssel, távirányí-
tással is felszerelhetôek.

A garázskapuk kiváló hôszigetelô képességgel, illetve 
a korrózióálló alumíniumnak köszönhetôen hosszú 
élettartammal rendelkeznek még extrém igénybevéltel 
esetén is. 

FÉNY ÉS ÁRNYÉK
GOMBNYOMÁSRA
AZ INTELLIGENS OTTHON KELLÉKEI

Cégünk a Somfy automatikák segítségével minden típusú árnyékoló táv-
irányítását, automatikus és elôre programozott mozgatását megoldja. 
Kínálatunk bármilyen igényhez képes alkalmazkodni legyen szó a redô-
nyök, a belsô árnyékolók, a napellenzô vagy éppen a garázskapu 
vezérlésérôl. 

A Somfy által kínált io-homecontrol® megoldások illeszkednek otthona 
berendezéseihez, vezeték nélkül kommunikálnak egymás között, így 
nincs szükség bonyolult hálózat kiépítésére. Legyen szó világításról, 
szellôzésrôl vagy nyílászáró-reteszelésrôl, az io-homecontrol® leveszi az 
utálatos rutinfeladatokat az Ön válláról.

Árnyékolóit akár okostelefonján keresztül irányíthatja és programozhat-
ja, ráadásul visszajelzést kap, ha az Ön által adott utasítás teljesült.
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Web: www.gredicsredony.hu   E-mail: info@gredicsredony.hu

BUDAÖRSI BEMUTATÓTEREM

Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 1092/5 hrsz.
 (a Safru kertészetben)
Telefon:  06-1-248-0294
Telefon/fax:  06-1-248-0295

VÁCI ÚTI BEMUTATÓTEREM

Cím: 1138 Budapest, Váci út 168/A. 
 (a Reno udvarnál a Cardo mellett)
Telefon:  06-1-236-0693
Telefon/fax:  06-1-236-0694

KÖZPONTI TELEPHELY ÉS BEMUTATÓTEREM

Cím:  1106 Budapest, Keresztúri út 198.
Telefon:  06-1-433-2929
Telefon/fax:  06-1-433-2930


