Textilní roletky dávají možnost dokonalého celkového stínícího efektu v návaznosti na
architektonické řešení interiéru a jsou ideálním dekoračním i praktickým doplňkem. Široká
nabídka látek a typů textilních roletek umožňuje sladit volbu intenzity zastínění a komplexního
barevného sladění. Textilní roletky mají několik variant provedení montáže, a to montáž na ze,
do stropu nebo do rámu plastového okna, eurookna nebo střešního okna.
Jsou vyráběny jako volně visící nebo pevné s vodícími nebo krycími lištami a krytem návinu.

Jazz

PRO VŠECHNY TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK NABÍZÍME VÝBĚR Z 11 DRUHŮ LÁTEK O CELKOVÉ
ŠKÁLE 106 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ.

Jazz 17 / Jazz Expert / Jazz 32:
Je to jednoduchá volně visící předokenní roletka pro montáž na rám okna,
ze nebo strop.

Collete Plus

Detail :

Ovládání: řetízkem
Provedení: bez krytu návinu a vodících lišt
Maximální rozměry - Jazz 17: 150 cm (šířka), 215-230 cm (výška - dle typu látky)
- Jazz Epert: 200 cm (šířka), 250 cm (výška)
- Jazz 32: 300 cm (šířka), 260 cm (výška)

Collete Plus:
Tento typ roletky je určen pro montáž na rám okna nebo do zasklívacích lišt
plastových nebo dřevených eurooken.
Ovládání: řetízkem
Provedení: s krytem návinu a krycími lištami
Maximální rozměry: 150 cm (šířka), 120-250 cm (výška - dle typu látky)

Optima

Detail :

Optima / Optima-mini:
Roletka je určena pro montáž na rám plastových nebo dřevěných eurooken.
Ovládání: řetízkem
Provedení: s krytem návinu a vodícími lištami
Maximální rozměry: - Optima: 200 cm (šířka), 120-250 cm (výška - dle typu látky)
- Optima-mini: 150 cm (šířka), 110-150 cm (výška - dle typu látky)

Stream

Detail :

Stream / Stream-S:
Tato roletka se používá pro montáž do střešních oken, do stěny nebo na strop.
Ovládání: pružinou
Provedení: bez krytu návinu a vodících lišt
Maximální rozměry: - Stream: 200 cm (šířka), 250 cm (výška)
- Stream-S: 200 cm (šířka), 250 cm (výška)

Legend

Detail :

Legend:
Roletka je určena pro montáž do střešních oken.
Ovládáni: pružinou
Provedení: s krytem návinu a vodícími lištami
Maximální rozměry: 120 cm (šířka), 120-140 cm (výška - dle typu látky)
Detail :

Centrála Vsetín:
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