
Zatemňující roleta ZRV
Spolehlivá ochrana před světlem

Žádný dopad světla a téměř úplné zatemnění* díky bílé 

světlonepropustné vrstvě na vnější straně látky. Dopřejte si 

klidný a zdravý spánek. Ideální do místností, kde požadujete 

tmu, jako je ložnice nebo dětský pokoj. Roleta je vedena 

postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli 

poloze. 

*Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním slova smyslu

Světlopropustná roleta Exclusive ZRE
Ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí

Příjemně prosvětlený interiér díky průsvitné textilii, která 

zároveň zajistí dostatek soukromí. Postranní lišty umožňují 

roletu zafixovat v jakékoli poloze. Vhodná do kanceláře, 

kuchyně nebo dětského pokoje.  

Plisovaná roleta ZFA
Dekorativní a nadčasové zastínění

Optimální ochrana proti slunci a pohledům zvenčí díky 

průsvitné látce, nebo zatemnění místnosti díky neprůsvitné 

zatemňující látce. Roleta je vedena postranními lištami, 

které umožňují její fixaci v jakékoli poloze. Oboustranné 

manuální ovládání individuálně nastavitelné podle potřeby. 

Vhodné do obývacího pokoje, jídelny nebo ložnice. 

Lamelová žaluzie ZJA
Flexibilní nastavení světla a ochrany před sluncem

Individuálně nastavitelné prosvětlení pokoje. Díky své 

snadné údržbě a odolnosti vůči vlhkosti je vhodná do 

kuchyně nebo koupelny. Postranní lišty umožňují roletu 

zafixovat v jakékoli poloze. Nastavení úhlu lamel pomocí 

kolečka, ve špatně dostupných místech s použitím 

teleskopické tyče.

Dostatek světla i soukromí
Elegantní způsob zastínění.

Více informací o vnitřních 
doplňcích: 
www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/
vnitrni-doplnky

Zcela snadné ovládání: 
teleskopická ovládací tyč, uzamykatelná klika

Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé. Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé. Světlopropustná látka Neprůsvitná zatemňující látka Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé.



Roleta integrovaná na 

okenní křídlo.

Bezpečnost díky vysoce 

kvalitním lamelám.

Plná funkce i při 

otevřeném okně.

Protisluneční roleta ZMA
Spolehlivá tepelná ochrana bez oslnění

Spolehlivá tepelná ochrana s vysokou propustností světla. 

Pro život bez oslnění a práci v místnosti s příjemnou teplotou. 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům, opotřebení a nečistotám 

díky vysoce kvalitním umělým vláknům. Elektrickou roletu 

snadno připojíte pomocí řídící jednotky elektrického okna ke 

své automatizované domácnosti. 

Lamelová roleta ZRO 
Dokonalá ochrana proti tepelným ztrátám

Bezpečná ochrana proti slunečnímu záření, teplu a chladu. 

Plná funkce střešního okna i při zcela zatažené roletě. Ideální 

do místností, kde požadujete tmu, jako je ložnice nebo dětský 

pokoj. U rolet se solárním pohonem je v případě nedostatku 

slunečního záření možné vyjmout baterii a dobít ji pomocí 

kabelu micro USB.

Protisluneční roleta Screen ZAR
Účinná tepelná ochrana

Manuální roleta s účinnou ochranou proti slunečnímu 

záření, která zároveň propustí dostatek světla do interiéru. 

Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní látce, která je odolná 

proti povětrnostním vlivům a nečistotám. Snadné ovládání 

pomocí jednoduchého mechanismu. Plná funkce okna  

a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě.

Plná funkčnost rolety ZRO (Designo) Lamelová roleta na solární pohon Manuální protisluneční roleta ScreenPlná funkčnost rolety ZMA

Spolehlivá ochrana 
proti teplu a chladu
Účinnost, funkčnost  
a harmonický design.

Více informací o venkovních 
doplňcích:
www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/
venkovni-doplnky

Zcela snadné ovládání: 
stěnový nebo ruční dálkový ovladač.

Solární roleta ZRO a ZMA 
s funkcí „Easy Charge“ 
dobíjecí baterie


