
www.tual.com.tr

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
1333.Cad. 1345 Sok. No: 67-69
Yenimahalle / Ankara / Türkiye

Telefon: +90 (312) 395 67 01
Faks: +90 (312) 395 67 03
E-mail: info@tual.com.tr

www.tual.com.tr

İklimini
Kendin
Belirle

ROLLUProof Alüminyum Panel Sistemleri, kayarak hareket edebilen panelleri ve renk çeşitleri ile ev ve 
işyerlerinizde yenilikçi ve modern bir yaşam alanı yaratır. 

ROLLUProof Aluminum Panel Systems, sliding panels and color variety with home and it creates an innovative 
and modern living space in your workplaces.

UV Önleyici
UV Preventer

Rüzgar Önleyici
Wind Preventer

Yağmur Önleyici
Rain Preventer

%100 Alüminyum
Taşıyıcı

%100 Aluminum 
Structure

TPE Tescilli Tasarım
TPE Proprietary 

Design

CE Kalite Belgeli
CE  Quality

Certified
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ROLLUProof Alüminyum Panel Sistemleri ile ikliminizi kendiniz belirleyip 
seçtiğiniz mevsimin tadını çıkarabilirsiniz. 

With ROLLUProof Aluminum Panel Systems, you can determine your climate by 
yourself you can enjoy the season of your choice.

İklimini Kendin Belirle

www.tual.com.tr
72°

Eliptik tasarımı ile 
dışarıdan gelen 
maddelerin mekana 
düşmesini engeller. 

With its elliptical 
design,it prevents 
materials from falling 
into the places.

4- Panel
Panel

Lmax: 800 cm

%68
Wmax: 4

20 cm

30 cm

%68

1

2

4

3
2- Ray
Track

1- Oluk
Groove

3- Kiriş Profili
Beam

Tasarım patenti firmamıza ait olan ROLLUProof 
Alüminyum Panel Sistemleri, toplanarak hareket 

edebilen yapısı sayesinde %68 toplanma payı 
ile geriye doğru katlanarak mekanlarınızın hava 

sirkülasyonuna olanak sağlar.  

ROLLUProof Aluminum Panel Systems,which 
are owned by our design patent company, act 

by gathering thanks to its capable structure the 
air of your space is folded backwards with %67 

rallying it allows circulation.

Sistemin katlanarak arkada toplanmasının en büyük 
avantajı, dönme hareketi yapmadığı için sistem 
üzerindeki materyal, yaprak gibi cisimlerin mekana 
düşmesini engellemektedir.  

At the system folding his big advantage is that he 
does do a rotational motion, material on the system 
material such as leaves it prevents objects from 
falling into places.

Panel sistemimizdeki gizli oluklar sayesinde su 
tahliyesi ön dikmelerden yapılmaktadır. 

Thanks to the hidden grooves in our panel system, 
water evacuation is done from the front struts.

Panelimiz poliüretan köpük dolgusu ile 
ekstra yoğuşma, ses ve ısı yalıtımına 
olanak sağlar. 

Our panel is filled with polyrethane foam 
extra condensation sound and thermal 
insulation enables.

Standart Panel
Standard Panel

Yalıtımlı Panel
Insulated Panel

Ürünlerimiz motorlu sistemle çalışmakta 
olup, kendinden alıcılı orjinal kumanda ile 
kullanılmaktadır.

Our products are working with motor system 
and self-receiver with original control are used.

ROLLUProof
Açık Görünüm
Outdoor Appearance 

ROLLUProof
Kapalı Görünüm

Indoor Appearance
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