








ROLETE SI ZEBRA CU CASETA ROTUNDA
Sunt recomandate ca o alternativa la sistemele de umbrire deoarece in functie de stofa aleasa 
puteti obtine o lumina semitransparenta sau se poate face intuneric perfect in camera. Astfel va 
oferim o solutie noua, eleganta si mai ales moderna de modelare a luminii.
Acest tip de rolete este prevazut cu caseta si profile de ghidare din PVC albe, maro sau imitatie 
lemn in culoarea tamplariei.

SisteSistemul se actioneaza cu lant cu bile in culoarea componentelor si se poate monta pe tamplarie 
sau perete. Ghidajele laterale sunt in forma de U, iar dimensiunile se iau din bagheta in bagheta 
inclusiv.



ROLETE SI ZEBRA CU 
CASETA PATRATA

Sunt recomandate ca o alternativa la siste-
mele de umbrire deoarece in functie de stofa 
aleasa puteti obtine o lumina semitranspar-
enta sau se poate face intuneric perfect in 
camera.

Acest tip de rolete este prevazut cu caseta 
patrata si ghidaje din aluminiu de culoare 
alba, antracit si auriu. Prin aceste sisteme 
obtineti opacitate si usurinta intretinerii. 
Pentru camerele puternic insorite se folos-
este material cu folie din AL pe partea exte-
rioara pentru a reflecta razele solare.
Acest sistem se actioneaza cu lant cu bile in 
culoarea componentelor si se poate
monta pe tamplarie sau perete. Ghidajele 
laterale sunt in forma de U, iar dimensiunile 
se iau din bagheta in bagheta inclusiv.





ROLETE MANSARDA M1 si M2
Roletele textile M1 si M2 sint destinate fere-
strelor pentru mansarda.
Sistemele M1 sint prevazute cu un arc si sint 
autorulante, permitind blocarea acesteia in trei 
pozitii pe suprafara geamului.
Roletele M2 sint prevazute cu o caseta si ghi-
daje laterale din aluminiu. Acestea contin un 
arc si sint autorulante, permitind blocarea ro-
letei in orice pozitie pe suprafata geamului.
Cunoscute prin usurinta intretinerii si prin di-
minuarea temperaturii cu cateva grade, acest 
lucru se datoreaza materialului care este 
protejat pe partea exterioara cu o folie din al-
uminiu sau cu o folie speciala pentru stoparea 
caldurii si a luminii.
 Masurarea dimensiunilor se face in interiorul 
ramei ferestrei iar pentru comandarea acestui 
produs trebuie mentionata marca ferestrei
(VELUX, FAKRO) si forma ramei: dreapta sau 
obliga.
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