ROLETE

ROLETE ROLTEK - razlika je v detajlih

Želimo, da ste z njimi zadovoljni! Vsak detajl naših
rolet je skrbno premišljen, izdelane so iz kakovostnih
materialov, vse z namenom, da jih boste dolgo in z
zadovoljstvom uporabljali. So elegantno, trajno in
zanesljivo senčilo.
Naša ekipa strokovnjakov vam nudi celotno storitev od izdelave, do svetovanja, montaže in po potrebi
servisa.

2

Toplotna izolacija; pozimi
zmanjšate stroške
ogrevanja do 30%, poleti
lahko ustavite do 80%
vročine. Rolete so varčna in
zdrava »hladilna naprava«.

Spuščena roleta je najboljša zaščita proti vetru, dežju,
snegu, toči, premočni sončni svetlobi in vročini.

Za dober spanec potrebujemo mir in temo. Rolete
omogočajo popolno zatemnitev prostora.

ROLETA ZA VSAKO OKNO OB VSAKEM ČASU
Nadokenske rolete se vgradijo nad okno. So primerna izbira,
če načrtujete novogradnjo ali menjavo oken. Vgradijo se
enostavno, skupaj z oknom. Vse roletne sisteme ROLTEK
odlikuje odlična toplotna in zvočna izolacija.
Predokenske rolete se vgradijo na zunanji okenski okvir.
Izbirate lahko med različnimi oblikami in barvami omaric. S
podometno izvedbo skrijete roletno omarico pod omet
oziroma izolacijo.

Spuščena roleta vlomilcu podajša čas vloma in poveča
hrupnost.
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ROLETE - opcije brez meja
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Zaščita pred nadležnim mrčesom
Z integriranim rolo komarnikom zadržite insekte zunaj z
eno potezo. Ko komarnika ne potrebujete več, se ta v celoti
pospravi v roletno omarico.
Večina rolet ROLTEK omogoča naknadno vgradnjo
komarnika. Potrebe in želje človeka se s časom
spreminjajo, zato priporočamo, da se za tak sistem odločite
tudi tam, kjer komarnika trenutno ne potrebujete.

Zaključna letev
Dizajn zaključna letev je možnost popolnega zaključka
plašča pri predokenskih roletah. Tesno zapira omarico s
spodnje strani kadar je roleta dvignjena. To preprečuje
nabiranje prahu v omarici.
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Kotna deljena in dizajn zaključna letev za popolno zapiranje
omarice.

Različni okusi, različne potrebe in vgradne razmere
zahtevajo inovativne rešitve
Podstrešna stanovanja imajo svoj čar, a visoke
temperature že ob prvih sončnih dneh lahko postanejo
neznosne. Rolete za strešna okna WERSO bodo vaše
podstrešno stanovanje naredile prijetno za bivanje.
PANORAMA je prva roleta z efektom žaluzije. Vse
prednosti klasičnega roletnega sistema se dopolnjujejo z
žaluzijskim senčenjem, ki omogoča uravnavanje vpada
svetlobe in večji pretok zraka v vaše stanovanje.

WERSO za strešno okno

Se še spomnite starih rolet, ki smo jih spodaj lahko odpirali
navzven? Zdaj so v prenovljeni obliki spet tukaj. Za
prijetno zračenje in popolno zaščito pred soncem izberite
elegantne izbočnice z motornim ali ročnim upravljanjem.
Za okna nepravilnih oblik so Roltekovi strokovnjaki razvili
tehnološko dovršeno rešitev v obliki sistema TRENDO, ki
se vgradi pred okno.

PANORAMA s posebnim efektom za kombinacijo sence,
svetlobe in zraka

TRENDO prijetna senca tudi v prostorih s poševnimi okni

Izbočnice se vračajo - sistem odpiranja za zračenje
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ROLETE - igra barv in oblik
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BARVE dajo našemu domu značaj
Naj domišljija ne bo ovira tudi pri izbiri rolet. Vaš dom naredijo bolj eleganten, živahnejši ali ohranijo njegovo dobro staro
klasično podobo.
Standardne barve za ALU lamele:
Izbirajte med 22 standardnimi barvami lamel.
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Bela

Srebrna

podobna Oreh

Pastelno modra

Krem bela

podobna RAL 9007

Mahagonij

Bledo zelena

Limona

Antracit siva

Čokoladno temna

Jekleno modra

Svetlo siva

Lesna svetla

Sivi aluminij

Zelena

Siva

Lesna temna

DB 703

Bež

podobna Golden Oak

Rdeča

Opomba: Lamele ALU 44 in 52 niso niso na voljo v
vseh navedenih standardnih barvah.

LAMELE:
Še nekaj let nazaj so bile skoraj vse rolete izdelane iz
plastičnih lamel. Čeprav so še vedno dobavljive, so
aluminijaste lamele bistveno bolj močne, vzdržljive in
obstojne na vremenske vplive.
Lamele narejene iz aluminija so naravno odporne proti
koroziji. Jedro je polnjeno s poliuretansko peno, kar dodatno
izboljšuje trdnost in izolativnost.
Na voljo so v treh dimenzijah:
37 mm
44 mm
52 mm.
Na voljo so tudi močnejše, protivlomne lamele Protect, ki so
polnjene s posebnim poliuretanom in jih je praktično
nemogoče ukriviti.
Kakovostni materiali za dolgo življenjsko dobo
Rolete ROLTEK so delo slovenskih inženirjev narejene iz
izbranih, visoko kakovostnih materialov s postopki, ki
omogočajo uporabnikom najbolj optimalne rezultate
uporabe. Vsi izpostavljeni aluminijasti deli so prašno barvani,
zato je barva obstojna in ne potrebuje dodatnega
vzdrževanja. Moderne rolete so narejene z namenom, da
zadostijo potrebam uporabnikov in jim služijo generacije.

Aluminijaste lamele v treh dimenzijah

Standardne barve za PVC lamele:

Siva

Limona

Bela

Lesna svetla

Bež

Čokoladno temna

Protect lamele v dveh dimenzijah

Standardne barve za omarico, vodila in zaključno letev:

Bela

RAL 9007

Srebrna Čok.temna RAL 7016

DB 703

Siva

Čok.svetla
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PVC lamele v dveh dimenzijah
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ROLETE - pustite se razvajati

Roltek se razvija vzporedno s sodobnim človekom, ki išče uporabniku prijazne rešitve upravljanja rolet.
Ročno upravljanje na trak ali monokomando je seveda še vedno možno. Vendar pa lahko čas, ki bi ga sicer
porabili za dviganje in spuščanje rolet, izkoristite za kaj pomembnejšega. Priporočamo vam, da si privoščite
udobje, ki ga ponujajo naši elektro pogoni.

Ročno upravljanje s
trakom ali vrvico
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Ročno upravljanje z
Motorno upravljanje s
monokomandno ročico stikalom

Motorno daljinsko
upravljanje

Upravljanje preko interneta
s pametnim telefonom
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1-, 5- ali 10-kanalni daljinec

Stenski daljinec

Privoščite si počitek in si za konec tedna nastavite drug
režim dviganja rolet.
Daljinsko upravljanje s časovno uro ima na voljo
veliko uporabnih funkcij. Čas za odpiranje in zapiranje
rolet lahko nastavite ročno, ali izberete katero od
prednastavljenih posebnih funkcij. Na primer z
uporabo programa Astro ne boste več razmišljali o
poletnih in zimskih nastavitvah, saj se bo režim
avtomatsko preklopil glede na letni čas in vašo lokacijo.
Za večjo varnost in boljši občutek na dopustu uporabite
program počitnice, ki bo rolete naključno dvigal in
spuščal tudi sredi dneva. S tem se ustvari občutek, da je
nekdo doma.

Shema priklopa - daljinsko upravljanje

M1 - daljinski motor
- 230V
- razdelilna doza

Žično stensko stikalo

Shema priklopa - žično upravljanje

M2 - standardni motor
- 230V
- razdelilna doza
- električni vodnik

Vse rolete ROLTEK na motorni pogon so standardno opremljene z motorji SES. Ti motorji imajo sodobno tehnologijo, ki
zaznava ovire med pomikanjem rolet. Če roleta med pomikanjem naleti na oviro, se samodejno ustavi in dvigne. Motorji so
na cev pritrjeni z glidi, ki zagotavljajo tudi večjo varnost pred vlomom, saj preprečujejo dviganje lamelnega plašča.
Najsodobnejši način - Iveo Home Server - omogoča upravljanje rolet preko interneta s pomočjo pametnega telefona,
tablice ali računalnika. Majhno napravo se priklopi v računalniški usmerjevalnik in poveže z roletami z daljinskimi motorji.
Možna je tudi nadgradnja za obstoječe rolete z daljinskimi motorji ROLTEK vse od leta 2005 dalje.

Uživajte na dopustu, medtem ko avtomatika skrbi za senčenje
vašega doma.

Upravljanje senčil v pametni hiši - največ lagodnosti in
udobja, ki ga nudi sodobna tehnologija.
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ROLETE - predokenski sistemi

PENTO
PENTO je klasična petkotna roletna
omarica za vgradnjo pred okno.

RONDO
Polkrožna roletna omarica RONDO daje
objektu poseben izgled.

Dimenzije
125 138 150 165 185 205
omaric
INTEGO
Q.INTEGO
Globina A (mm) 128 140 153 169 185 208
Globina A (mm)
160 173 189 205 228

B

B

Oglata štirikotna omarica QUADRO je
vedno izdelana iz ekstrudiranega
aluminija.
Dimenzije za zob v prekladi pri
podometni izvedbi:

A

A

QUADRO

(omarica .X)

Višina B* (mm)

78

90

103 119 135 158

Višina rolete
130 170 215 270 310 446
do (cm)
Ročni pogon

Višina rolete
117 158 188 257 295 425
do (cm)
Motorni pogon

INTEGO
Podometni roletni sistem INTEGO je
primeren za novogradnje in sanacije.

Q.INTEGO

*Višina B se pri motornem pogonu lahko poljubno
poveča.

Podometni roletni sistem Q.INTEGO ima
standardno ekstrudiran servisni pokrov.

Omarice predokenskih roletnih sistemov so standardno izdelane iz valjanega aluminija, lahko pa izberete tudi
izvedbo iz močnejšega ekstrudiranega aluminija. Ta je še posebej priporočljiva pri večjih dimenzijah rolet.
Vse predokenske omarice so dobavljive v izvedbi .X, ki omogoča takojšnjo ali naknadno vgradnjo komarnika
ali screen senčila. Omarica se poveča le navzven (v globino), zato se vaša svetlobna odprtina ne zmanjša.
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ROLETE - nadokenski sistemi

RA.2 / RA.3
PVC omarica
nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le 0,7 W/m2K)
možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije
odpiranje servisnega pokrova iz sprednje notranje strani (RA.2) oz.
spodnje notranje strani (RA.3)

omarica 180

omarica 150
(samo RA.2)

180

omarica 210
240

39

210

223

180

193

163

150

210

39

39

KARO
PVC omarica
nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le 0,6 W/m2K)
odpiranje servisnega pokrova je lahko znotraj spredaj ali spodaj (izbira ob
naročilu)
takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije

omarica 210

omarica 250

263

223

250

240

210

240

55
55

PURO.XR
najsodobnejša poliuretenska roletna omarica za novogradnje
visoko izolativna (toplotna prevodnost znaša le 0,5 W/m2K)
servisni pokrov je iz zunanje strani in je neviden
takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
možnost vgradnje zunanjih žaluzij
lahek material, ki ne trohni, se ne drobi, ne gnije in ne plesni
možna vgradnja na vse vrste in debeline okenskih okvirjev
365

85

300

300

260
85

300

omarica 360

300

300

omarica 300

245

260

omarica 240

85
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