ROLETY

Predokenné rolety Minirol zaručujú
stálu kvalitu vyhotovenia pri vysokých
nárokoch na kvalitné materiály.
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Spôsoby ovládania roliet
Popruhom, šnúrou alebo kľukou
Každý variant má svoje špecifické výhody. Popruh sa oveľa lepšie drží v ruke, ale musí byť vyvedený z boxu priamo.
Šnúru je možné bez akýchkoľvek problémov viesť napr. cez stenu a to za použitia bowdenu. Držanie je už menej
pohodlné.
Nie vždy je použitie popruhu alebo šnúry výhodné, pohodlné alebo žiaduce. Pre tieto prípady je tu priame ovládanie kľukou. Kľuka prináša oproti popruhu a šnúre určité pohodlie. To platí hlavne pri roletách väčších rozmerov.

Pomocou pružiny
Tento spôsob ovládania sa používa predovšetkým na skrine, výklady, priechody a vchodové dvere. Pružina roletu
sama nenavíja, ako u klasických textilných roliet, iba uľahčuje človeku námahu pri otváraní rolety. K rolete sa na
želanie zákazníka dodáva tiež zámok.

Motorické s možnosťou diaľkového ovládania
Najelegantnejším riešením ovládania roletových systémov vhodným pre všetky typy a veľkosti roliet je použitie
špeciálnych trubkových pohonov. V tomto prípade si môžeme vymyslieť rôzne moderné prvky a funkcie, ktoré
ďalej spríjemňujú samotné používanie roliet. Takými sú predovšetkým diaľkové ovládanie, centrálne či skupinové
ovládanie, kľúčové spínače, slnečné či veterné čidlá, programovateľné hodiny a mnoho ďalších.
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Varianty roliet
Rolety s viditeľným boxom

Rolety so zaomietateľným boxom

Rolety na variabilné použitie do
roletových prekladov

Roletové systémy určené predovšetkým
na dodatočnú montáž. Nezasahujú do
stávajúceho stavebného otvoru a zachovávajú čo najväčšiu svetlosť otvoru. Lamelový pancier je navíjaný do hliníkového
boxu umiestneného na vonkajšej strane.
Samozrejmosťou je tiež integrácia rolovacej
siete priamo do roletového boxu.

Ideálne a najelegantnejšie riešenie na trhu,
určené predovšetkým pre novostavby
a rekonštruované objekty. Box rolety
je zaomietateľný a odizolovaný priamo
v stene nad okenným otvorom a nie je
teda nijako viditeľný. Samozrejmosťou je
tiež integrácia rolovacej sieťky priamo do
roletového boxu.

Roletový systém univerzálneho použitia
dodávaný v prevedení bez boxu. Takýto
systém je vhodný pre montáž do
pripravených roletových schránok renomovaných výrobcov. Používa sa tiež pre
atypické riešenia či realizácie v interiéri ako
náhrada dvierok kuchynský skriniek a pod.

Nadokenný roletový systém

Rolety s integrovanou sieťou proti
hmyzu

Roletový systém s boxom umiestneným
smerom do miestnosti medzi oknom a
hornou stranou otvoru. Montáž tohto plastového boxu sa vykoná ešte pred samotným osadením okenného rámu. Roletový
box je zateplený polystyrénovou vložkou a
je vybavený revíznym krytom.

Jedná sa o moderné riešenie kombinácie
rolety a sieťky proti hmyzu. Hriadeľ s
pružinou na sieť je umiestnená priamo
v roletovom boxe, pričom chod siete je
absolútne nezávislý na roletovom systéme.
Optimálne utesnenie zabezpečujú kartáčiky
umiestnené vo vodiacich lištách
a koncových lištách.

www.minirol.eu

Rolety na zimné záhrady

Použitie úplne odlišného a jedinečného systému rolety. Samotné rolety môžu byť inštalované a ovládané v takmer vodorovnej polohe
za pomoci elektrického pohonu. Samozrejmosťou je prevedenie roletového systému s prehnutými vodiacimi lištami a pod.

Farebné prevedenia

Roletové systémy sú významným estetickým prvkom každého objektu. Takže ponuka ich farebného prevedenia je nesmierne široká.
Dodávané sú v mnohých variantoch imitácie dreva aj v plnofarebných prevedeniach. Na želanie zákazníka je možné rolety lakovať do
akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL.

Špecialisti na rolovacie systémy

Prečo rolety?
Úspora nákladov
Roletové systémy sú vynikajúcim nástrojom k dosiahnutiu úspor v nákladoch na neustále sa zdražujúcej energii. Či už sa to týka nákladov na
vykurovanie v zimných alebo klimatizovanie v letných mesiacoch.

Bezpečnosť a ochrana majetku
Je dokázané, že predokenné rolety sú výrazným pomocným prvkom v ochrane príslušnej nehnuteľnosti pred nepozvanými návštevníkmi.
V prípade odchodu na dovolenku jednoducho spustíte rolety a výrazne tým skomplikujete prístup do Vášho obydlia.

Ochrana proti slnku
V letných horúcich dňoch, keď sa z Vášho príbytku stáva neznesiteľný „skleník“, Vám pomôžu predokenné rolety Minirol. Elektricky ovládané rolety môžu byť automaticky zatiahnuté napr. pri určitej intenzite slnečného svitu.

Ochrana pred nepriaznivým počasím
Roletové systémy spoľahlivo ochránia okná a okenné rámy pred silným vetrom, dažďom, snehom, krúpami a inými nepriaznivými vplyvmi.

Elegancia a pestrosť farieb
Rolety sú pochopiteľne tiež významným dekoračným prvkom obydlia. Preto je škála ich farebného prevedenia naozaj široká. Či už sa jedná
o imitácie dreva či možnosť lakovania v akejkoľvek farbe podľa vzorkovníka RAL.

Partner

Špecialisti na rolovacie systémy

Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, CZ-595 01 Velká Bíteš
TEL.: +420 566 502 411 I FAX: +420 566 502 400 I info@minirol.cz I www.minirol.eu

