
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROLETY

DUA
ROLETA  
ZACIEMNIAJĄCA

CECHY

Doskonałe dopasowanie  
do okien dachowych

Łatwy montaż – w zaledwie 5 minut

Efekt prawie stuprocentowego zaciemnienia

Wysokiej jakości powlekana  
gumą włóknina poliestrowa

Materiał, z którego wykonano roletę,
jest mocny i odporny na zabrudzenia

Łatwe czyszczenie za pomocą  
zwilżonej ściereczki

Możliwość zatrzymania  
w dowolnym położeniu

Eleganckie części osłony  
ze szczotkowanego aluminium

Poprawia wartość współczynnika U
do 0,2 W/m2K (na podstawie obliczeń CSTB)

2 lata gwarancji

KOLOR

Granatowy  |  4212 Beżowy  |  4219

Biały  |  4208 Żółty  |  4233

Petrol blue  |  4232 Czarny  |  4249

Szary  |  4217 Czerwony  |  4213

RHA
ROLETA  
PRZYCIEMNIAJĄCA

CECHY

Doskonałe dopasowanie do okien 
dachowych

Łatwy montaż – w zaledwie 5 minut

Doskonałe rozwiązanie przyciemniające 
światło

Materiał wykonany z poliestru

Materiał, z którego wykonano roletę,  
jest mocny i odporny na zabrudzenia

Może być blokowana  
w 3 różnych położeniach

Łatwe czyszczenie za pomocą zwilżonej 
ściereczki

Eleganckie części osłony  
ze szczotkowanego aluminium

2 lata gwarancji

KOLOR

Dark blue  |  4312 Beżowy  |  4319

PAA
ŻALUZJA POZIOMA

CECHY

Doskonałe dopasowanie do okien 
dachowych

Łatwy montaż – w zaledwie 5 minut

Odporność na zwiększoną wilgotność, 
lakierowane listwy aluminiowe

Możliwość zablokowania w dowolnym 
położeniu

Klasyczny efekt przysłonięcia okna

Prosta w obsłudze

Idealna do wilgotnych miejsc

W przypadku korzystania z żaluzji  
można nadal swobodnie otwierać okno  
i wpuszczać świeże powietrze

2 lata gwarancji

KOLOR

Biały  |  4388

MIA
MARKIZA  
TERMOIZOLACYJNA

CECHY

Doskonałe dopasowanie do naszych okien 
dachowych

Łatwy montaż – zaledwie 5 minut

Tkanina z włókna szklanego powlekana PCV

Tkanina sprawia, że ciepło jest zatrzymy-
wane na zewnątrz pomieszczenia, a światło 
łagodnie przenika do środka

Materiał jest odporny na działanie czynnikow 
atmosferycznych

Mocowana od zewnątrz do górnej części 
okna dachowego

Markiza bardzo łatwa w obsłudze od 
wewnątrz

W przypadku korzystania z markizy 
można nadal swobodnie otwierać okno i 
wpuszczać świeże powietrze

Materiał jest o 2 cm szerszy niż szyba — 
zapewniając większą ochronę przy otwartym 
oknie

2 lata gwarancji

KOLOR

Czarny  |  4260

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

C2A C4A F6A M4A M6A M8A S6A
55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118
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