
bezpieczny i estetyczny 
system rolet naokiennych 

CleverBox

miejsce stosowania profilu teownikowego 

w rolecie CleverBox z pokrywą rewizyjną od dołu 

miejsce stosowania profilu teownikowego 

w rolecie CleverBox z pokrywą rewizyjną od tyłu

zabudowana z zewnątrz skrzynka rolety CleverBox 

z dotychczas stosowanym kątownikiem AA 00 

i zaślepką AU 00

zabudowana z zewnątrz skrzynka rolety 

CleverBox z zastosowaniem nowego 

teownikia AA 01

Firma BeClever wprowadza do sprzedaży aluminiowy profil teownikowy przeznaczony do stosowania we wszystkich 

rodzajach rolet naokiennych CleverBox w przypadku zabudowy skrzynki z zewnątrz.

BeClever rekomenduje stosowanie teownika AA 01 zamiast kątownika AA 00 w miejscu zewnętrznej zabudowy (dotyczy 

skrzynek do zabudowy z zewnątrz lub całkowitej). Stosowanie kątownika AA 00 w miejscu wewnętrznej zabudowy 

pozostaje bez zmian (dotyczy skrzynek do zabudowy od wewnątrz lub całkowitej).

Montaż przedmiotowego elementu odbywa się na końcowym etapie produkcji rolety i polega na połączeniu teownika z 

profilem czołowym skrzynki rolety.

Profil teownikowy

AA 00 AU 00 AA 01



rysunek techniczny 2D prezentujący profil teownikowy rysunek techniczny 3D prezentujący profil teownikowy

Cechy elementu:

    przeznaczony do stosowania w roletach naokiennych CleverBox do zabudowy z zewnątrz (z pokrywą rewizyjną od dołu i tyłu) 

    zastępuje funkcje elementów AA 00 oraz AU 00, co przyspiesza proces produkcji i obniża jej koszty   

    usztywnia roletę zabudowaną z zewnątrz

    estetycznie wykańcza roletę zabudowaną z zewnątrz    

    wykonany z wysokiej jakości aluminium o odpowiedniej grubości

   konstrukcja umożliwia łatwe połączenie z profilem czołowym    

Parametry elementu:

Teownik AA 01 eliminuje konieczność montażu profilu kątowego (AA 00*) oraz zaślepki do profilu czołowego (AU 00**) 

przy zabudowie skrzynki rolety z zewnętrz budynku. Połączenie dwóch funkcji w jednym elemencie przyspiesza proces 

produkcji oraz obniża jej koszty.

Zastosowanie nowego elementu dodatkowo usztywnia konstrukcję profilu czołowego skrzynki i eliminuje jego 

ewentualne odkształcenie, co ma szczególne znaczenie w przypadku rolet montowanych na stolarce okiennej o bardzo 

dużych szerokościach. 

Kolejną zaletą wynikającą z zastosowania teownika AA 01 jest estetyczne, aluminiowe wykończenie zabudowanej 

skrzynki rolety z możliwością polakierowania w dowolnej kolorystyce.

 

Nowy teownik AA 01 będzie sprzedawany w dotychczasowej cenie kątownika AA 00, natomiast kątownik AA 00 w cenie 

niższej o 10%! 

* profil kątowy AA 00 pozostaje w ofercie i wykorzystywany będzie w przypadku zabudowy skrzynki od wewnątrz 

** zaślepka AU OO pozostaje w ofercie i wykorzystywana będzie w przypadku braku zabudowy skrzynki z zewnątrz (dotyczy 

wykończenia bez okleiny)

AA 01 profil teownikowy 6 m
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