
adaptacyjnych

podtynkowych

nadstawnych

Przewodnik 
po systemach rolet 

NAPĘDY I AKCESORIA

KOLORYSTYKA PROFILI

DOSTĘPNE PROFILE STANDARDOWE

PA 39 PA 43

Zwijacze natynkowe

srebrny (01)

ciemnobrązowy (08) winchester (52)

beżowy (05)

orzech (28)

brązowy (09)

mahoń (26)

szary antracyt (23)

szary (03)

złoty dąb (30)

biały (02)

wenge / dąb bagienny (36)

kolor specjalny*

Piloty

Fotowoltaiczne zestawy 
napędowe

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.
* Kolor specjalny – na zapytanie.

Kasety  
z przekładnią ręczną

Przełączniki klawiczowe  
i kluczykowe

Układy współpracujące 
z systemem alarmowym

Awaryjne otwieranie rolet

Regulatory czasowe

Sprężyny + zamki
baskwilowe

Centralki inteligentnego 
sterowania Smart Home

Siłowniki elektryczne

Wzmacniacze sygnału

Profile aluminiowe wypełnione pianką poliuretanową, typu:

wysokość profilu: 39 mm
grubość: 9 mm

wysokość profilu: 43 mm
grubość: 8,8 mm

Producent rolet 
i osłon okiennych 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



SK / SK + MKT / SKO-P
SYSTEMY ROLET ADAPTACYJNYCH

ROLETY NADSTAWNE
SYSTEMY ROLET NADSTAWNYCH

SP-E / SP-E + MKT
SYSTEMY ROLET PODTYNKOWYCH

Rolety w systemach adaptacyjnych przeznaczone są do zastoso-
wania głównie w obiektach istniejących. Zaletą tych produktów 
jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż 
nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie 
są zintegrowane z oknem. Dzięki temu decyzję o montażu rolet  
w systemie adaptacyjnym możemy podjąć w dowolnym momencie.

ROLETY NADSTAWNE to bardzo uniwersalny produkt zaprojekto-
wany przede wszystkim z myślą o montażu w nowo wznoszonych 
obiektach (głównie budownictwo deweloperskie) lub w przypad-
ku wymiany stolarki okiennej. System ten należy do rodziny rolet 
nadstawnych, których montaż polega na bezpośrednim osadzeniu 
skrzynki na ramie okiennej za pomocą odpowiednio dobranego 
profilu adaptacyjnego, kompatybilnego z profilem ramy okiennej. 
Skrzynka rolety jest wykonana z bardzo dobrej jakości elementów 
PVC, a jej wnętrze zostało dodatkowo docieplone, zwiększając  
tym samym izolację termiczną, co potwierdziły badania wykonane 
w Instytucie IFT ROSENHEIM.

Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów cha-
rakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie 
czynników atmosferycznych. Przemyślana konstrukcja rolet oraz 
odpowiednio dobrane materiały stanowią skuteczną ochronę 
przed nieproszonymi gośćmi.

Jest to produkt wszechstronny, umożliwiający montaż bez zabu-
dowy, z zabudową częściową bądź całkowitą, gdyż czoło skrzynki 
jest jednocześnie podkładem pod dowolny materiał wykończe-
niowy (np. styropian, tynk, klinkier, etc.), dzięki czemu pozostaje 
ona niezauważalnym elementem fasady. Przemyślana konstrukcja 
systemu umożliwia wykonanie pojedynczej rolety, a także zestawu 
rolet w jednej skrzynce. W ofercie dostępnych jest kilka wariantów 
systemu rolet nadstawnych.

Ponadto systemy te charakteryzują się dobrą izolacyjnością 
akustyczną, a także termiczną, pozwalając w znacznym stopniu  
obniżyć koszty ogrzewania zimą, a latem chroniąc pomieszczenia 
przed nadmiernym nagrzaniem. Zastosowanie pracującego nieza-
leżnie od rolety systemu Moskito zabezpiecza dodatkowo wnętrze 
budynku przed insektami, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu 
światła i powietrza.

Konstrukcja systemu rolet nadstawnych dodatkowo umożliwia  
integrację z moskitierą, co gwarantuje skuteczną ochronę przed 
insektami.

Sterowanie roletami w zależności od potrzeb użytkowników 
może odbywać się: ręcznie, poprzez napęd elektryczny za pomocą  
nadajnika naściennego lub pilota, a także dzięki zastosowaniu 
sterowania inteligentnego za pośrednictwem komputera, tabletu 
czy smartfona.

REDUKCJA KOSZTÓW OGRZEWANIA ZIMĄ

DOSKONAŁY ELEMENT DEKORACYJNY BUDYNKU

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

BEZPIECZEŃSTWO

IZOLACJA AKUSTYCZNA

DOSKONAŁA OCHRONA TERMICZNA

NOWOCZESNY DESIGN

WYSOKI KOMFORT OBSŁUGI

KONSTRUKCJA NAJNOWSZEJ GENERACJI

SK

SP-E

SP-E + MKT

ROLETA  
NADSTAWNA

ROLETA  
NADSTAWNA + MKT

SK + MKT

SKO-P

Systemy podtynkowe przeznaczone są do stosowania przede wszystkim  
w nowo wznoszonych budynkach, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian 
w obrębie nadproża produkty te mogą być zamontowane także w obiek-
tach istniejących. Zaplanowanie zastosowania tego typu rozwiązań oraz 
sposobu ich instalacji jeszcze na etapie projektowania budynku pozwala 
na efektywniejsze wykorzystanie ich walorów funkcjonalnych.

Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą izolację termiczną, ponieważ nie 
ingerują w konstrukcję okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym samym 
bilansu energetycznego budynku. Co więcej, produkty te doskonale wpa-
sowują się w elewację stanowiąc jej integralną część.

Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia zaspokojenie  
potrzeb najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne  
elementów ekstrudowanych wykonywane są metodą lakierowania prosz-
kowego, co zapewnia wysoką jakość i trwałość produktu.

Sterowanie roletami w zależności od potrzeb użytkowników może  
odbywać się: ręcznie, poprzez napęd elektryczny za pomocą nadajnika  
naściennego lub pilota, a także dzięki zastosowaniu sterowania inteligent-
nego za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona.

W systemie podtynkowym oferujemy również wersję z siatką przeci-
winsektową, która umożliwia użytkownikowi skuteczną ochronę przed  
insektami przy zachowaniu przepływu światła i świeżego powietrza do 
wewnątrz.


