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ROLETY WEWNĘTRZNE

COLLECTION
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   Na dobre samopoczucie składa się wiele elementów. 
Komfort w zakresie optymalnych warunków termicz-
nych oraz poczucie prywatności, zapewnić mogą odpo-
wiednio dobrane osłony okienne. Ograniczenie czyn-
ników utrudniających efektywną pracę czy spokojny 
wypoczynek, poprawia jakość życia.
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   Rolety wewnętrzne to jeden z najpopularniejszych systemów osłon  
wewnętrznych. Prosta obsługa i nieskomplikowany montaż sprawiają, że 
rolety są często wybierane do osłony okien w domach czy w budynkach 
użyteczności publicznej. Mnogość tkanin ich bogata funkcjonalność  
i kolorystyka sprawiają, że można je dopasować do niemal każdego  
pomieszczenia.

DOPASOWANIE
Szeroki wybór kształtów i rozmiarów kaset rolety pozwala na dopasowanie osłon do  
indywidualnych potrzeb.

KOMFORT
Zredukowanie ilości promieni słonecznych wpadających do pomieszczenia oraz poczucie 
intymności, jakie dają osłony podnosi komfort codziennego funkcjonowania.

WYGODA
Prosta obsługa przy pomocy łańcuszka, przełącznika, pilota bądź urządzenia mobilnego 
ułatwia codzienne użytkowanie osłon.

DESIGN
Zestawienie funkcjonalności i minimalizmu sprawia, że rolety wewnętrzne doskonale 
sprawdzają się zarówno w mieszkaniach, jak i pomieszczeniach biurowych.

MONTAŻ
Rolety wewnętrzne można montować do sufitu, ściany lub bezpośrednio na oknie. Możli-
wy jest zarówno montaż inwazyjny, jak i bezinwazyjny.

STYL
Bogata paleta kolorystyczna i różnorodna funkcjonalność tkanin sprawiają, że osłony 
można dopasowac do każdego stylu wnętrza.
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SYSTEM KOLORYSTYKA

Maksymalna szerokość (cm)  
rolety objętej gwarancją Dostępność 

sterowania  
elektrycznego

Możliwość 
montażu  

bezinwazyjnegoroleta  
standard

roleta 
dzień i noc
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MINI biały, brąz 150 - - tak

RM 25 biały, brąz 180 - -
dolne do 

prowadzenia 
bocznego

A32 biały, czarny 230 - -
dolne do 

prowadzenia 
bocznego

MAGNA
S standard: biały, off white, brąz,     

antracyt, szary, czarny
exclusive: biały alu, naturalny alu, 
old brass, stainless steel, chrome, 

black nickel

240 220 tak
dolne do 

prowadzenia 
bocznego

M 290 260 tak -

L 440 - tak -

CODA
S biały, off white, brąz, antracyt, 

srebrny, czarny

240 220 tak -

M 290 260 tak -

TREO
S

biały, srebrny

240 220 tak -

M 290 260 tak -

BRUTUS

S
biały, srebrny

240 220 tak -

M 290 260 tak -

L 440 - tak
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SYSTEM KOLORYSTYKA

Maksymalna szerokość (cm)  
rolety objętej gwarancją Dostępność 

sterowania  
elektrycznego

Możliwość  
montażu  

bezinwazyjnegoroleta  
standard

roleta 
dzień i noc
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BASIC biały, antracyt - 150 - tak

GRANDE biały, brąz - 230 - -
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CLASSIC biały, brąz, antracyt, mahoń, 
orzech, złoty dąb, winchester 140 150 - -

PROFIL  biały, brąz, antracyt, mahoń, 
orzech, złoty dąb, winchester 140 150 - tak

RUBIN biały, brąz, antracyt,  
orzech, złoty dąb 140 105 - tak

FANTAZJA 
LUX

biały, brąz, antracyt, srebrny 140 - - -

PRIMA biały, brąz, srebrny, jasna sosna 140 - - -

PRIMA  
SKYLIGHT

biały RAL 9003,  
srebrny (ANODA) 110 - - -
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    Klasyczna forma wewnętrznej osłony przeciwsłonecznej, 
która montowana jest inwazyjnie do ściany lub do sufitu. 
Część systemów umożliwia także montaż bezinwazyjny. 
   Roleta przeznaczona jest do okien o różnej wielkości.  
Pozwala osłonić przestrzeń o szerokości nawet 440 cm, 
przez co świetnie sprawdza się nie tylko w domach,  
ale także w pomieszczeniach biurowych czy salach  
konferencyjnych. Sterowanie może odbywać się manual-
nie przy pomocy łańcuszka lub elektrycznie przy pomocy  
pilota, przełącznika lub urządzenia mobilnego.
   Do wyboru jest kilkadziesiąt kolekcji tkanin, co pozwa-
la dopasować rolety kolorystycznie i funkcjonalnie do 
wnętrza. Osłonę można wyposażyć także w tkaninę typu 
screen, która ogranicza nagrzewanie się pomieszczeń  
i redukuje promieniowanie słoneczne.

ROLETY WOLNOWISZĄCE



7

    Przeciwsłoneczna osłona okienna montowana bezpo-
średnio do ramy okiennej. W zależności od wybranego  
systemu możliwy jest montaż bezinwazyjny lub inwazyj-
ny. Tkanina rolety po zwinięciu schowana jest w kasecie.  
Po rozwinięciu natomiast jej brzegi umieszczone są w pro-
wadnicach.
    Maksymalna dostępna szerokość rolet przyszybowych  
objętych gwarancją to 150 cm. Sterowanie odbywa się  
w sposób manualny. Dzięki zastosowaniu systemu pro-
wadnic, roleta wewnętrzna kasetowa doskonale sprawdza 
się także na oknach połaciowych. 
   Duży wybór tkanin o różnorodnych właściwościach  
i kolorach sprawia, że rolety można idealnie dopasować do 
potrzeb danego wnętrza. Istnieje także możliwość wyboru 
rolety z tkaniną typu screen, która ogranicza nagrzewanie 
się pomieszczeń i redukuje promieniowanie słoneczne.

ROLETY PRZYSZYBOWE
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