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Popruhem, šòùrou nebo klikou
Kadá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe drí v ruce, ale musí být
vyveden z boxu pøímo. Šnùru lze bez jakýchkoliv problémù vést napø. skrz zeï a to za pouití
bowdenu. Drení je ji pohodlné ménì.
Ne vdy je pouití popruhu nebo šnùry výhodné, pohodlné nebo ádoucí. Pro tyto pøípady
je zde pøímé ovládání klikou. Klika pøináší oproti popruhu a šòùøe urèité pohodlí. To platí
hlavnì u rolet vìtších rozmìrù.

Pomocí pruiny

Motorické s moností dálkového ovládání
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Tento zpùsob ovládání se pouívá pøedevším u skøíní, výkladù, prùchodù a vchodových dveøí.
Pruina roletu sama nenavíjí, jako u klasických textilních rolet, pouze ulehèuje èlovìku práci
pøi otevírání rolety. K roletì se na pøání zákazníka dodává také zámek.

Nejelegantnìjším øešením ovládání roletových systémù vhodným pro všechny typy a velikosti
rolet je pouití speciálních trubkových pohonù. V tomto pøípadì si mùeme namyslet rùzné
moderní prvky a funkce, které dále zpøíjemòují samotné pouívání rolet. Takovými jsou
zejména dálkové ovládání, centrální èi skupinové ovládání, klíèové spínaèe, sluneèní èi vìtrná
èidla, programovatelné hodiny a mnoho dalších.
Moností je také vyuití speciálního akumulátorového pohonu rolety, který zùstává funkèní i
v pøípadì výpadku elektrického proudu. U standardních rolet se v této situaci pouívá nouzová
klika pro ruèní ovládání nebo záloní zdroj.

ROLETY S VIDITELNÝM BOXEM
Roletové systémy urèené zejména pro dodateènou
montá. Nezasahují do stávajícího stavebního otvoru a
zachovávají co nejvìtší svìtlost otvoru. Lamelový pancíø
je navíjen do hliníkového boxu umístìného na vnìjší
stranì. Tento systém umoòuje také vytvoøení tzv.
dvojrolety bez omezení šíøky èi realizaci speciálního
výklopného systému. Samozøejmostí je také integrace
rolovací sítì pøímo do roletového boxu.

ROLETY SE ZAOMÍTACÍM BOXEM
Ideální a nejelegantnìjší øešení na trhu urèené zejména
pro novostavby a rekonstruované objekty. Box rolety je
zaomítatelný a odizolovaný pøímo ve zdi nad okenním
otvorem a není tedy nikterak viditelný. Tento systém
umoòuje také vytvoøení tzv. dvojrolety bez omezení
šíøky èi realizaci speciálního výklopného systému.
Samozøejmostí je také integrace rolovací sítì pøímo do
roletového boxu.

ROLETY PRO VARIABILNÍ POUITÍ A DO ROLETOVÝCH PØEKLADÙ
Roletový systém univerzálního pouití dodávaný v
provedení bez boxu. Takovýto systém je vhodný pro
montá do pøipravených roletových schránek známých
výrobcù. Pouívá se té pro atypická øešení èi realizace v
interiéru jako náhrada dvíøek kuchyòských skøínìk apod.

NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM
Roletový systém s boxem umístìným smìrem do místnosti
mezi oknem a horní stranou otvoru. Montá tohoto
plastového boxu je provedena ještì pøed samotným
osazením okenního rámu. Roletový box je zateplen
polystyrenovou vlokou a je opatøen revizním víkem.
Jedná se v podstatì o levnìjší variantu oblíbeného systému
se zaomítacím boxem, jeliko ani zde není box zvenku
nikterak viditelný.

ROLETY S INTEGROVANOU SÍTÍ PROTI HMYZU
Jedná se o moderní øešení kombinace rolety a sítì proti
hmyzu. Høídel s pruinou pro sí je umístìna pøímo v
roletovém boxu, pøièem chod sítì je naprosto nezávislý
na roletovém systému. Optimální utìsnìní zajišují kartáèky
umístìné ve vodících a koncových lištách.

ROLETY DO STØEŠNÍCH OKEN
Roletový systém pro støešní okna jakéhokoli typu.
Manipulace s roletou je nezávislá na stavu otevøení èi
zavøení samotného okna.

ROLETY PRO ZIMNÍ ZAHRADY
Pouití zcela odlišného a jedineèného systému rolety.
Samotné rolety mohou být instalovány a ovládány v témìø
vodorovné poloze za pomocí elektrického pohonu.
Samozøejmostí je provedení roletového systému s
prohnutými vodícími lištami apod.

BAREVNÁ PROVEDENÍ
Roletové systémy jsou významným estetickým prvkem kadého objektu. Tudí je nabídka jejich
barevného provedení nesmírnì široká. Dodávány jsou v mnoha variantách imitace døeva i plnì
barevných provedeních. Na pøání zákazníka je moné rolety lakovat do jakékoliv barvy vzorníku RAL.
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Úspora nákladù
Roletové systémy jsou vynikajícím nástrojem k dosaení úspor v
nákladech na neustále se zdraující energie. A u se to týká nákladù
na vytápìní v zimních èi klimatizaci v letních mìsících.

Ochrana proti slunci
V letních horkých dnech, kdy se z Vašeho pøíbytku stává nesnesitelný
"skleník", Vám pomohou pøedokenní rolety MINIROL. Elektricky
ovládané rolety mohou být automaticky zataeny napø. pøi urèité
intenzitì sluneèního svitu.

Bezpeènost a ochrana majetku
Je dokázáno, e jsou pøedokenní rolety výrazným pomocným prvkem
v ochranì pøíslušné nemovitosti pøed nezvanými hosty. V pøípadì
odjezdu na dovolenou jednoduše spustíte rolety a výraznì tím ztííte
pøístup do Vašeho obydlí.

Ochrana pøed nepøíznivým poèasím
Roletové systémy spolehlivì ochrání okna a okenní rámy pøed silným
vìtrem, deštìm, snìhem, kroupami èi jinými nepøíznivými vlivy.

Elegance a pestrost barev
Rolety jsou pochopitelnì také
významným dekoraèním prvkem
obydlí. Proto je škála jejich barevného
provedení opravdu široká. A u se
jedná o imitace døeva èi monost
lakování v jakékoli barvì vzorníku
RAL.
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