
Protože naše příslušenství 
dokonale vyhovuje
vašim potřebám.

Přehled

příslušenství

Roto

Vnitřní a vnější příslušenství prémiové  
kvality pro maximální pohodlí.



Vnitřní a vnější příslušenství  
prémiové kvality pro  
pohodlné bydlení.  

Od jednoduchého zastínění, až po 
dálkově ovládané rolety.

Podkrovní prostory nabízí řadu možností pro kreativní řešení interiéru. 

Toto jedinečné místo v domě by mělo být nejen vzdušné a prosvětlené, 

ale také chráněné, abyste se zde cítili příjemně. 

Venkovní a vnitřní příslušenství spolu s kvalitním zasklením nabízí 

nejúčinnější tepelnou a světelnou ochranu.   

To nejlepší na závěr: instalace vnitřních doplňků je natolik  

snadná, že ji každý zvládne zcela sám. 

Své střešní okno můžete vybavit např. venkovní lamelovou roletou, která zamezuje tepelným ztrátám a díky 

kvalitním lamelám chrání nejen vaše střešní okno před krupobitím, ale i interiér před vloupáním. Roleta  

je dostupná také v solární/elektrické variantě, a můžete ji tak napojit na svou chytrou domácnost. Velkou 

předností solární rolety je její dobíjecí baterie, kterou v případě nedostatku slunečního záření můžete  

dobít pomocí USB kabelu. 
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Ochrana proti 
přehřívání • • • • • • • • • • • • •

Tepelná izolace • • • • • • • • • • •

Zatemnění1 • • • • • • • • • • •

Propustnost 
světla – – • • • • •

Ochrana 
soukromí • • • • • • • • • • • • •

Ochrana proti 
vloupání • • • • • • • • • –

Ovládání

Doporučení Ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosty Ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosty Obývací pokoj, pracovna
Základní varianta pro všechna snadno 

přístupná střešní okna

Lamelová roleta ZRO 2 
Designo/RotoQ

Dokonalá ochrana proti teplu  

a chladu s úplným zatemněním1

Naše řešeníVáš požadavek

• • • • Vynikající
• • •  Velmi dobré
• •  Dobré 
•  Základní

Lamelová roleta ZRO 1 
RotoQ

Dokonalá ochrana proti teplu  

a chladu s úplným zatemněním1

Protisluneční roleta 
Designo/RotoQ

Bezpečná tepelná ochrana  

a denní světlo bez oslnění

Protisluneční roleta Screen
Designo/RotoQ

Účinná tepelná ochrana s velmi 

dobrou světelnou propustností

Přehled vnějšího 
příslušenství

Pro příjemné vnitřní klima pod střechou je vhodné vnější příslušenství nezbytné. Ať už  
je pro vás prioritou dokonalá tepelná ochrana, bezpečnost proti vloupání nebo dobrá  
světelná propustnost – vnější příslušenství střešních oken Roto je vždy ve špičkové  
kvalitě a nabízí přesně to, co hledáte.

Elektrické  

a solární rolety  

připravené na váš

„Smart Home“!

1 Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu. Přehled příslušenství Roto  54  Přehled příslušenství Roto
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Plná funkce střešního okna i při zcela zatažené roletě 

Zvýšená odolnost proti větru a dalším vlivům počasí 
díky vysoce kvalitním lamelám s dvojitou stěnou

Více pohodlí, vyšší kvalita života a lepší spánek díky  
dokonalé ochraně proti teplu a chladu s úplným zatemněním2  
 
Pohodlné ovládání pomocí naprogramovaného dálkového ovládání, 
stěnového přepínače nebo manuálně 
 
„Smart Home“ – snadné napojení elektrických a solárních rolet  
do vaší automatizované domácnosti

Více pohodlí, vyšší kvalita života a lepší spánek díky  
dokonalé ochraně proti teplu a chladu s úplným zatemněním2  
 
Pohodlné ovládání pomocí naprogramovaného dálkového ovládání, 
stěnového přepínače nebo manuálně 
 
„Smart Home“ – snadné napojení elektrických a solárních rolet  
do vaší automatizované domácnosti

1

2

3

Drei Lösungen 
zur Auswahl

2 Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu.
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Lamelová roleta ZRO 1
Spolehlivá ochrana proti světlu, teplu a chladu

Nerušené větrání i při zcela zatažené roletě

Zvýšená odolnost proti vlivům počasí a vloupání 
díky vysoce kvalitním lamelám s dvojitou stěnou

1

2

Lamelová roleta ZRO 2 
Spolehlivá ochrana proti světlu, teplu a chladu

Zabezpečení proti vloupání 
 
Vyjmutí, resp. vložení baterie u lamelových rolet na solární pohon 

Nabíjení pomocí kabelu micro USB v případě nedostatku slunečního 
záření nebo při zakrytí solárního panelu listím/sněhem

4

5

1  Celkový vítěz studie spokojenosti z roku 2020 prováděné společností TÜV Rheinland  
(Polska), testováno v kategoriích kvalita výrobku, snadná montáž a uživatelská  
přívětivost. Testovány byly 3 rolety. Detailní výsledky testu naleznete na  
www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev.html.

5

Plná funkce okna i při 
zatažené roletě ZRO 2.

Zatemnění místnosti při 
zatažené roletě.

Ovládání pro elektrické a solární 
lamelové rolety  
Zcela snadné ovládání:

Stěnový přepínač
pro elektrické lamelové rolety ZRO 1/2

Stěnový dálkový ovladač
pro elektrické a solární lamelové rolety ZRO 2

Ruční dálkový ovladač
pro elektrické a solární lamelové rolety ZRO 2

Ruční dálkový ovladač
pro elektrické a solární lamelové rolety ZRO 1

4

Vítěz testu TÜV
První ve všech kategoriích:  
snadná montáž, kvalita produktu 
a uživatelská přívětivost.1

„Easy Charge“ dobíjecí  
baterie solárních rolet
Spolehlivá funkce rolety  
i v případě nedostatku  
slunečního záření.

Vnější příslušenství 
Lamelové rolety jako
spolehlivá ochrana
proti teplu a chladu
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Vyšší kvalita života díky spolehlivé tepelné ochraně – ideální  
světelná propustnost a příjemné klima v místnosti

„Smart Home“ – snadné napojení elektrických a solárních rolet do  
vaší automatizované domácnosti

Plná funkce okna a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě 

Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním umělým vláknům  
odolných proti povětrnostním vlivům a nečistotám 

Pohodlné ovládání pomocí naprogramovaného stěnového
dálkového ovladače (elektrická a solární varianta) nebo
volitelně pomocí stěnového přepínače

Protisluneční roleta  
Bezpečná tepelná ochrana a denní světlo bez oslnění

1

2

3

21 3

Plná funkce okna a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě

Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní látce, která je odolná proti 
povětrnostním vlivům a nečistotám

Snadné ovládání díky jednoduchému mechanismu.
V těžko dostupných místech ovládání pomocí teleskopické tyče  
z interiéru 

Vyšší kvalita života – zadrží cca 70 % tepelného záření, ale zároveň 
propustí dostatek světla 

Základní varianta pro všechna snadno přístupná střešní okna

Protisluneční roleta Screen
Tepelná ochrana proti slunečnímu záření

1

2

3

Plná funkce okna i při
zatažené roletě.

Propustnost světla 
u protisluneční rolety. 

Ovládání pro elektrické a solární  
protisluneční rolety 
Zcela snadné ovládání:

Stěnový přepínač
pro elektrické protisluneční rolety

Stěnový dálkový ovladač
pro elektrické a solární protisluneční rolety

Ruční dálkový ovladač
pro elektrické a solární protisluneční rolety

Vyjmutí, resp. vložení baterie u lamelových rolet na solární pohon

Nabíjení pomocí kabelu micro USB v případě nedostatku slunečního 
záření nebo při zakrytí solárního panelu listím/sněhem

4

5

Vítěz testu TÜV
První ve všech kategoriích:  
snadná montáž, kvalita produktu 
a uživatelská přívětivost.1

„Easy Charge“ dobíjecí  
baterie solárních rolet
Spolehlivá funkce rolety  
i v případě nedostatku  
slunečního záření.

1  Celkový vítěz studie spokojenosti z roku 2020 prováděné společností TÜV Rheinland  
(Polska), testováno v kategoriích kvalita výrobku, snadná montáž a uživatelská  
přívětivost. Testovány byly 3 rolety. Detailní výsledky testu naleznete na  
www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev.html.
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Vnější příslušenství 
Protisluneční rolety  
pro příjemné světlo  
v podkroví  
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Zatemnění1 • • • • • • • • • 3
• 4 • • • –

Ochrana 
soukromí • • • • • • • • • • • • 3

• • • 4 • • • • • –

Ochrana proti 
oslnění • • • • • • • • • • 3

• • 4 • • • • • –

Ochrana před 
hmyzem – – – – – • • • •

Ovládání

Doporučení
Ložnice, dětský pokoj,  

pokoj pro hosty
Kuchyně, koupelna, kancelář

Ložnice, pokoj pro hosty3

Obývací pokoj, jídelna4
Kancelář, dětský pokoj, kuchyně Chodba, schodiště Všechny místnosti

Zatemňující roleta 
Designo/RotoQ

Ochrana před světlem díky 

efektivnímu zatemnění1

• • • • Vynikající
• • •  Velmi dobré
• •  Dobré
•  Základní

Lamelová žaluzie 
Designo/RotoQ

Flexibilní nastavení světla  

a ochrany před sluncem

Plisovaná roleta 
Designo/RotoQ

Ochrana před sluncem /

zatemnění1 místnosti 

Síť proti hmyzu 
Designo/RotoQ
Účinná ochrana  

před hmyzem

Přehled vnitřního  
příslušenství 

Vnitřní příslušenství střešních oken by mělo splnit nejen určitou potřebu ochrany, ale také  
vyhovovat vašemu osobnímu vkusu a individuálnímu stylu interiéru. Spojte funkčnost  
a design, a dopřejte si množství světla dle potřeby. Od efektivního zatemnění,  
až po příjemné denní světlo.

1 Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu.  
2 Elektrická varianta se liší designem (viz str.  13).

3 Neprůsvitná zatemňující látka. 
4 Průsvitná látka.    

Naše řešeníVáš požadavek

Světlopropustná roleta Exclusive 
Designo/RotoQ

Účinná ochrana před slunečními 

paprsky a pohledy zvenčí

Světlopropustná roleta Standard
Designo/RotoQ

Ochrana před slunečními  

paprsky a pohledy zvenčí

22
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Více pohodlí, vyšší kvalita života a lepší spánek – ideální  
do místností, kde požadujete tmu

Pro účinnou tepelnou ochranu doporučujeme kombinaci
s venkovními doplňky

Více pohodlí, vyšší kvalita života – průsvitná textilie zajistí  
příjemné a světlé podkroví

Světlopropustná roleta Exclusive
Účinná ochrana před sluncem a pohledy zvenčí

Zatemňující roleta 
Ochrana před světlem díky efektivnímu zatemnění1

Žádný dopad světla a téměř úplné zatemnění1 díky bílé 
světlonepropustné vrstvě na vnější straně látky, která je  
vsunuta do vodících lišt

Plynule nastavitelná díky postranním lištám, které umožňují  
fixaci rolety v jakékoli poloze

Pohodlné ovládání – manuální, v těžko přístupných místech  
ovládání pomocí teleskopické tyče 

1

2

3

Příjemně prosvětlený interiér s ochranou před slunečními  
paprsky a pohledy zvenčí

Plynule nastavitelná díky postranním lištám, které umožňují  
její fixaci v jakékoli poloze

Pohodlné ovládání – manuální, v těžko přístupných místech  
ovládání pomocí teleskopické tyče

1

2

3

1 Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu.

Elektrické provedení ve známém designu, s původním
způsobem montáže

„Smart Home“ – snadné napojení rolet do vaší  
automatizované domácnosti

Elektrické vnitřní příslušenství

Světlopropustná roleta Exclusive

Zatemňující roleta

Zcela snadné ovládání:
Pro ovládání samostatného doplňku nebo pro kombinaci  
střešního okna a doplňku.

Stěnový dálkový ovladač

Ruční dálkový ovladač

2 31

Snadná údržba a odolnost vůči vlhkosti – vhodné do místností  
se zvýšenou vlhkostí

Varianta Termo pro lepší odraz slunečních paprsků

Lamelová žaluzie
Flexibilní nastavení světla a ochrany před sluncem

Individuálně nastavitelné prosvětlení pokoje pomocí  
hliníkových lamel

Plynule nastavitelná díky postranním lištám, které umožňují  
její fixaci v jakékoli poloze

Pohodlné manuální ovládání – nastavení úhlu lamel pomocí  
kolečka, v těžko dostupných místech použitím teleskopické tyče

1

3

2

Vnitřní příslušenství
Elegantní způsob  
zastínění s flexibilním  
nastavením světla
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Vnitřní příslušenství
Příjemné bydlení  
v podkroví díky 
účinné ochraně  

22 3 11

Ochrana proti hmyzu při otevřeném okně díky hustě tkané síti

Bezpečné ovládání díky automatické aretaci

Možnost kombinace – jako samostatné řešení nebo v kombinaci
se všemi ostatními doplňky

Rychlá a snadná montáž s možností okno kdykoli dovybavit

Volitelně síť Transpatec®
Obzvláště odolná proti roztržení, s perfektní průhledností díky velmi 
jemné struktuře sítě a o 140 % více prodyšná oproti standardní síti

Dekorativní ochrana proti slunci a pohledům zvenčí díky průsvitné  
látce, nebo efektivní zatemnění místnosti díky neprůsvitné  
zatemňující látce1

Síť proti hmyzu  
Účinná ochrana před hmyzem

Pro maximální pohodlí

Plisovaná roleta
Ochrana před sluncem, nebo zatemnění1 místnosti

1

2

Neprůsvitná zatemňující1 látka s dutinkami

Plynule nastavitelná roleta je vedena postranními lištami,
které umožňují její fixaci v jakékoli poloze

Oboustranné manuální ovládání individuálně nastavitelné 
podle potřeby

1

2

3

Zcela snadné ovládání pomocí teleskopické tyče

Bezpečnost díky uzamykatelné klice

Kliky a madla dostupné ve více barvách 

1Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu.    2Design rolety se pro okna Designo a RotoQ liší.
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Světlopropustná roleta Standard2 

Ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí

Příjemně prosvětlený interiér a ochrana před slunečními paprsky
a pohledy zvenčí

Snadná manipulace – roletu je možné zafixovat ve třech výškově
nastavitelných polohách

Pohodlné manuální ovládání, v těžko přístupných místech ovládání 
pomocí teleskopické tyče (Designo)

1

2

3

Více pohodlí, vyšší kvalita života – průsvitná textilie zajistí  
příjemné a světlé podkroví
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Kolekce látek pro vnitřní příslušenství

Stylové bydlení podle vašeho vkusu

Zatemňující roleta Lamelová žaluzieSvětlopropustná roleta Exclusive / Standard Plisovaná roleta

V01 bílá V02 světle béžová V03 béžová

V04 hnědobéžová V05 světlešedá V06 tmavošedá

Standard Uni – zatemňující

Trend Uni – zatemňující

Trend Dekore – zatemňující

V21 červená

V22 temně modrá  

V23 tyrkysová V24 petrolejová  V25 zelená

V26 žlutá V27 oranžová

V28 starorůžová V29 fuchsiová V30 fialová

V31 hnědá V32 černá

V53 linky – černá

V54 pruhy – bílá  V52 linky – béžová  

V51 květy – béžová  

V55 pruhy – černá  V56 kruhy – šedá  

V57 kruhy – hnědá  

V60 vzor matrix – fialová  

V61 vzor matrix – tyrkysová V62 hvězdná obloha

V58 vzor matrix – bílá

V59 vzor matrix – oranžová

Standard Uni – světlopropustná

Trend Uni – světlopropustná

Trend Dekore – světlopropustná

R01 bílá  R02 světle béžová R03 béžová  

R04 hnědobéžová R05 světlešedá R06 tmavošedá

R21 červená

R23 tyrkysová  R22 temně modráR25 zelená

R26 žlutá R27 oranžová

R29 fuchsiováR28 starorůžová  R30 fialová 

R31 hnědá  R32 černá  

R51 proužky – šedá

R53 proužky – hnědá R55 kruhy – černá R57 listy – tmavorůžová

R58 linky – bílá R59 linky – béžová

R60 linky – zelená

Standard Uni  

Trend Uni 

J01 bílá  J02 světle béžová J03 béžová  

J04 světle šedá  J05 tmavošedáJ06 stříbrná – lesklá  

J24 zelená

J27 stříbrná – matná

J21 bílá – Termo J25 žlutá

J23 temně modráJ22 červená  J26 hnědá  

Standard Uni – světlopropustná 

Uni – zatemňující

Dekor – zatemňující 

Trend Uni – světlopropustná

F01 bílá

F71 bílá

F81 linky – béžová

F02 světle béžová

F72 béžová

F82 linky – šedá

F03 béžová   

F73 šedá  

F04 světle hnědá 

F74 modrá

F05 světle šedá F06 tmavošedá

F28 oranžová  

F51 proužky – bílá  

F26 žlutá

F30 fuchsiová 

F52 proužky – béžová  

F58 prstence – červená

F21 červená

F60 motýli – béžová

F25 zelená

F61 motýli – světle zelená   

F29 fialová   

F53 proužky – modrá  

F23 tyrkysováF24 nefritově zelená

F62 motýli – růžová   F55 výhonky – tmavorůžová  

F31 hnědá

F57 prstence – fialová

F32 černá

F56 výhonky – hnědá 

Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny. 
Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky barev  
od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout.

Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob. 

Trend Dekore – světlopropustná
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Doporučení  
Roto

Ověřená klasika 
Tepelná ochrana proti 

slunečnímu záření a účinné 

zatemnění místnosti1

Bezpečnost a pohodlí
Bezpečná ochrana před 

teplem a chladem spolu  

s dekorativním zastíněním

Flexibilita 
Spolehlivá tepelná ochrana 

a prosvětlený interiér  

s flexibilním nastavením

Střešní okno

Venkovní doplněk

Vnitřní doplněk

Dokonalá kombinace, která splní  
vaše očekávání

Požadujete zatemnění místnosti pro kvalitní spánek nebo dostatek světla k práci?  

Máme pro vás to správné řešení. Sestavili jsme nejčastější kombinace vnitřního a vnějšího 
příslušenství, díky kterým se budete v podkroví cítit příjemně. 

Designo R7 výsuvně kyvné

Protisluneční roleta Screen

Zatemňující roleta

Designo R8 výklopné kyvné

Lamelová roleta ZRO 2

Plisovaná roleta

Designo R6 kyvné

Protisluneční roleta

Lamelová žaluzie

1Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu. Přehled příslušenství Roto  1918  Přehled příslušenství Roto
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ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7

102 00 Praha 10 – Hostivař

Česká republika

(+420) 272 651 428

roto.cz@rotofrank.com

www.rotostresniokna.cz

Sledujte nás na Facebooku:

facebook.com/rotostresniokna


