
dodávajú priestoru štýl a vytvárajú pohodovú atmosféru 
domova. Pre energeticky úsporne rozmýšľajúceho človeka 
rolety sú ideálnym riešením tienenia, ochrany okien a 
sklených plôch. Výrazne znížia prestup chladu do miestnosti 
v zime a prestup tepla v lete. Tlmia rušivý hluk, chránia pred 
poveternostnými vplyvmi, tým predlžujú životnosť okien. 

pred cudzími pohľadmi.

Roleta s názvom NADOK S patrí do skupiny nadokenných roliet.
Odporúčame použitie pri výmenách okien aj vo veľkých výškach. 
Roleta je namontovaná priamo na okno vo výrobe dodávateľa a pri 
montáži sa spolu s oknom naraz osádza do okenného otvoru. Vonkajší 
povrch krabíc a vodiacich líšt môže byť upravený farbou RAL alebo 
fóliou imitácie dreva - RENOLIT.
Lamely môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú 
vyplnené PU penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou 
oderuvzdorného laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Vodiace 
lišty môžu byť hliníkové alebo plastové s tesnením. Ovládanie môže 
byť manuálne alebo motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, 
centrálnym alebo diaľkovým ovládaním.

Roletový systém ALUBOX patrí do skupiny predokenných roliet 
s priznanou krabicou. Ideálny je pre dodatočnú montáž, upúta svojou 
funkčnosťou a dizajnom. Výhodou je aj rýchla aplikácia.
Praktická verzia s integrovanou rolovacou sieťou proti hmyzu. Lamely 
môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú vyplnené PU 
penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou oderuvzdorného 
laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Hliníkové vodiace lišty sú 
vybavené kefkovým tesnením. Ovládanie môže byť manuálne alebo 
motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, centrálnym alebo 
diaľkovým ovládaním.

Roleta typu ALURUND patrí do skupiny produktov predokenných 
roliet s priznanou krabicou. Ideálna je pre dodatočnú montáž a je 
určená pre náročných architektov. Box a vodiace lišty sú zaoblené, tým 
vytvárajú jedinečný oblý vzhľad výrobku.
Praktická verzia s integrovanou rolovacou sieťou proti hmyzu. Lamely 
môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú vyplnené PU 
penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou oderuvzdorného 
laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Hliníkové vodiace lišty sú 
vybavené kefkovým tesnením a krytom, ktorý chráni pred nedovolenou 
demontážou samotnej rolety. Ovládanie môže byť manuálne alebo 
motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, centrálnym alebo 
diaľkovým ovládaním.

Najpopulárnejšia roleta typu ALUPUC je určená pre novostavby 
a rekonštrukcie budov. Radíme do skupiny predokenných roliet 
s nepriznanou krabicou. V prípade vypustenia krabice do boku ostenia, 
je možné zabudovať ovládanie v interiéri do steny.
Praktická verzia s integrovanou rolovacou sieťou proti hmyzu. Lamely 
môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú vyplnené PU 
penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou oderuvzdorného 
laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Hliníkové vodiace lišty sú 
vybavené kefkovým tesnením. Ovládanie môže byť manuálne alebo 
motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, centrálnym alebo 
diaľkovým ovládaním.

Typy roliet



Praktické riešenie pre ochranu 
pred nepríjemným hmyzom. Je 
vybavená brzdou pre navíjanie 
a pohodlným úchytom Easy-Click. 

teleskopického výsuvu poskytuje 

Zvýšte si pocit bezpečia pomo-
cou zámku FAB, zabudovaného 
do záverečnej lišty. Je možné 
dodať v štandardnej bielej alebo 
hnedej farbe.

Použitím prídavných L pro-

z exteriéru, umožníme úplné 
prekrytie boxu rolety v priestore 
prekladu. Podmienkou je použi-
tie spodnej revíznej klapky pre 
opravu rolety.

Zaoblený ochranný kryt vodiacej 

demontážou roletového systému, 

jedinečný vzhľad a moderný dizajn. 
Všetko smeruje do oblúku...
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Rám rolety tvoria: krabica, vodiace lišty a záverečná lišta. 

Možnosti ovládan ia roliet 

Miestne ovládan ie SMOOVE Diaľkové ovládan ie SITUO

Situo 1 a 5 io II
Pure

Situo 1 a 5 io II 
Natural

Situo 1 io II

Situo 1 a 5 io II 
Iron

Situo 1 a 5 io II
Arctic

Situo 5 io II

Prenosný diaľkový ovládač jeden- alebo päťkanálový pre ovládanie 
io pohonov. Základné funkcie sú: smer hore, stop, dole. Funkcia MY 
nastaví zariadenie do Vašej obľúbenej polohy.

Riaden ie domácnosti TAHOMACentrálne ovládan ie NINA

BEZPEČNÁ 
DOMÁCNOSŤ

EXTERIÉROVÉ 
TIENENIE

TIENENIE

OSVETLENIE

ÚSPORA ENERGIE

NINA DOKOVACIA STANICA

Smoove 1 io
Pure Shine

Smoove 1 io
Silver Shine

Smoove 1 io
Black Shine

NAPÁJACÍ ADAPTÉR

NINA TIMER

Diaľkový ovládač s rozhraním intuitívneho dotykového 
displeja pre zlúčenie a ovládanie niekoľkých zariadení 
ako žalúzie, látkové rolety, markízy, či rolety samostatne aj 
spoločne.

Systém TaHoma® je v súčasnej dobe jednou z najkomplexnejších plat-
foriem na trhu. Je kompatibilný s viac ako 250 radmi výrobkov ako napr. 
dvere, okná, rolety, žalúzie, vjazdové brány, garážové brány, kúrenie, 
osvetlenie, monitorovacie kamery a poplašné systémy. 

Jednokanálový nástenný ovládač io-homecontrol® pre ovlá-
danie jedného tieniaceho prvku alebo skupiny. Dotykové 
ovládanie. Ovládač a rámček sa vyberajú samostatne.


