
Rolety nadstawne 

Rolety nadstawne, które inaczej możemy też nazwać nasadkowymi lub nakładanymi montuje się wyłącznie na 

etapie  budowy  obiektu  lub wymiany  stolarki  okiennej w  obiektach  już  istniejących.  Skrzynka  rolety w  tym 

przypadku  nakładana  jest  na  ramę  okna  lub  drzwi.  Do  zewnętrznej  części  ramy  okiennej  przykręcane  są 

prowadnice,  dopiero  później  cały  zestaw  montowany  jest  we  wnęce  okiennej.  Skrzynka  rolety  w  efekcie 

końcowym jest niewidoczna, a roleta wydaje się być częścią okna. Dostępne systemy: 

 

  ROLETA NADSTAWNA TL1000® 

TL1000 ‐ to system, który można zastosować w nowo budowanych 

jak  i  modernizowanych  obiektach.  Pokrywa  rewizyjna  jest 

zamontowana od spodu skrzynki ‐ daje to możliwość zabudowania 

skrzynki rolety także od wewnątrz mieszkania bez obawy o dostęp 

serwisowy do rolety. Można  je montować do okien których max. 

grubość ramy okiennej nie przekracza 95 mm. Obsługa jest możliwa 

zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy 

przełącznika  lub  pilota.  Rolety  TL1000  nie występują w wersji  z 

moskitierą. 

  

  ROLETA NADSTAWNA CC1000®   

CC1000  ‐  podstawowy  system  rolet  nadokiennych.  Pokrywa 

rewizyjna  jest  zamontowana  od  czoła  skrzynki.  Można  je 

montować  do  okien,  których  max.  grubość  ramy  okiennej  nie 

przekracza  95 mm.  Obsługa  jest możliwa  zarówno  ręczna  przy 

pomocy  taśmy  jak  i  elektryczna  przy  pomocy  przełącznika  lub 

pilota. Nie występują w wersji z moskitierą. 

 

 

ROLETA NADSTAWNA TP1000K®   

 
TP1000K  to  system  który można  zamontować  na  szerokie  ramy 
okienne nawet do 202 mm (z poszerzeniem do 264 mm). Stosując 
element poszerzający zwiększamy głębokość skrzynki o 31 mm lub 
62 mm. System ten posiada możliwość wykonania klapy rewizyjnej 
od dołu (przy zabudowie skrzynki od strony wewnętrznej)  lub od 
czoła  (przy montażu  na  szerokiej  ramie  okiennej).  Obsługa  jest 
możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy 
pomocy przełącznika lub pilota. 

 
 

    

 



  ROLETA NADSTAWNA TP1000K® z moskitierą 

TP1000K  to  system  który można  zamontować  na  szerokie  ramy 
okienne nawet do 188 mm (z poszerzeniem do 250 mm). Stosując 
element poszerzający zwiększamy głębokość skrzynki o 31 mm lub 
62 mm. System ten posiada możliwość wykonania klapy rewizyjnej 
od dołu (przy zabudowie skrzynki od strony wewnętrznej)  lub od 
czoła  (przy montażu  na  szerokiej  ramie  okiennej).  Obsługa  jest 
możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy 
pomocy  przełącznika  lub  pilota. Wersja  z moskitierą  skutecznie 
chroni przed dostawaniem  się do pomieszczeń owadów, a  także 
wszelkiego rodzaju pyłków,  liści  i zanieczyszczeń nie ograniczając 
przy tym dostępu do wnętrza powietrza oraz światła dziennego. 

 

  

 

Rolety zewnętrzne 

Roleta zewnętrzna ‐ może być montowana w każdej chwili, gdyż stosuje się ją na elewację. Duży wybór skrzynek, 
profili i ich kolorów spełni wszystkie Państwa estetyczne oczekiwania. Do zaoferowania mamy także doskonałej 
jakości napędy przeciążeniowe radiowe oraz przewodowe, które zapewnią komfort użytkowania. 
Nasze  zewnętrzne  rolety  doskonale  izolują  ciepło,  są  barierą  dla  nieproszonych  gości,  a  po  częściowym 
opuszczeniu  znakomicie  chronią  pomieszczenia  przed  nadmiernym  nasłonecznieniem  i  nagrzewaniem. We 
wszystkich oferowanych przez nas systemach rolet zewnętrznych występują także wersje z moskitierą, chroniące 
nas szczególnie latem przed owadami. Dostępne systemy:  
 
  ROLETA ZEWNĘTRZNA ST2000®    

Roleta w skrzynce ściętej pod kątem 45 stopni montowana głównie 
na  istniejących  oknach  lub  elewacji.  Tego  typu  system  to 
najprostsze  rozwiązanie  pod  względem  technicznym  i 
ekonomicznym. Wielkość  skrzynki  jest uzależniona od wysokości 
całej  rolety  oraz  rodzaju  pancerza. Od  niej  często  zależy wybór 
sposobu  montażu.  Opuszczona  roleta  stanowi  dodatkowe 
zamknięcie  otworu  budynku  i  jest  zarazem  przegrodą  o 
właściwościach  izolacyjnych.  Sztywna  pianka  poliuretanowa 
wypełniająca  profile  stanowi  dodatkową  izolację  termiczną. 
Warstwa powietrza utworzona pomiędzy opuszczonym pancerzem 
rolety  i oknem  lub drzwiami utrudnia wymianę  ciepła pomiędzy 
wnętrzem  i  środowiskiem zewnętrznym. Pozwala to zaoszczędzić 
energię cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń, natomiast w 
upalne  dni  chroni  przed  nadmiernym  ich  nagrzewaniem. 
Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą. 

 

  ROLETA ZEWNĘTRZNA RL2000®     

 
Roleta RL2000 w  skrzynce o  ciekawej owalnej  stylistyce  stanowi 
najprostsze  rozwiązanie  pod  względem  technicznym  i 
ekonomicznym. Wielkość  skrzynki  jest uzależniona od wysokości 
całej  rolety  oraz  rodzaju  pancerza.  Występuje  wersja  bez 
moskitiery i z moskitierą. 

 



  ROLETA ZEWNĘTRZNA OS2000®   

Półokrągłe kształty rolety nadadzą oknu elegancki wygląd. 

Wielkość skrzynki jest uzależniona od wysokości całej rolety oraz 

rodzaju pancerza. Występuje wersja bez moskitiery i z moskitierą. 

 
 

 

 

 

ROLETA ZEWNĘTRZNA OL2000®   

SKRZYNKA  EKSTRUDOWANA  wykonana  w  technologii  tłoczenia 

aluminium. 

Elegancja  i  harmonia  w  połączeniu  z  przystępną  ceną. 

Stanowi   najprostsze  rozwiązanie  pod  względem  technicznym  i 

ekonomicznym przy jednoczesnym zachowaniu ciekawej stylistyki. 

Wielkość skrzynki  jest uzależniona od wysokości całej rolety oraz 

rodzaju pancerza. W standardzie w tym systemie dostępne są także 

półokrągłe  nakładki  na  prowadnice.  Występuje  wersja  bez 

moskitiery i z moskitierą. 

   

 

ROLETA ZEWNĘTRZNA IT2000®  

System ten stanowi połączenie zalet rolety zewnętrznej z roletą 

nadstawną. Podstawową zaletą tego systemu jest fakt, że 

możemy ją zamontować bez powiększania otworów okiennych i 

jednocześnie zabudować skrzynkę dzięki czemu osiągniemy efekt 

wizualny jak w przypadku rolet nadstawnych. W rolecie tego typu 

cała skrzynka pozostaje na zewnątrz budynku a dostęp serwisowy 

zapewnia nam klapa rewizyjna w dolnej części. Występuje wersja 

bez moskitiery i z moskitierą. 

 
 

 

 

 

 

Profile do rolet 



Profile aluminiowe wykonane z blachy walcowanej,  lakierowane proszkowo, wypełniony bezfreonową pianka 

poliuretanową.  Zapewnia  doskonałą  izolację  akustyczną  i  termiczną.  Profile  PCV  wykonane  są  z 

wysokogatunkowego tworzywa (polichlorku winylu) odpornego na promieniowanie UV. 

 

 
Profil aluminiowy PA‐39   

  
Wysokość profilu:                             39 mm  

Ilość listew na metr wysokości:          26 szt 

Maksymalna szerokość rolety:           2500 mm 

Maksymalna powierzchnia rolety:     6,5 m2 

Ciężar 1 m2:                                 2,8 kg 

   

 

Profil aluminiowy PA‐45 

 Wysokość profilu:                             45 mm 

Ilość listew na metr wysokości:          23 szt 

Maksymalna szerokość rolety:           3000 mm 

Maksymalna powierzchnia rolety:     6,5 m2 

Ciężar 1 m2:                                     2,9 kg 

  

 

Profil aluminiowy PA‐52 

 Wysokość profilu:                             52 mm 

Ilość listew na metr wysokości:          19 szt 

Maksymalna szerokość rolety:           3700 mm 

Maksymalna powierzchnia rolety:     8,0 m2 

Ciężar 1 m2:                                  3,0 kg 

 

 


