
Rolety zewnętrzne
gwarancja prywatności
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Rolety zewnętrzne Nitus to synonim bezpieczeństwa, komfortu i intymności. Stanowią 
skuteczną barierę przed niepożądanymi spojrzeniami sąsiadów, nadmiernym hałasem 
i oświetleniem docierającym z zewnątrz. Wyposażenie domu w osłony okienne znacz-
nie zwiększa wygodę użytkowania budynku, zapewniając prywatność, poczucie swobody 
i przytulną atmosferę.

Rolety zewnętrzne
trzy poziomy ochrony domu

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Rozwinięty pancerz rolety zewnętrznej zasadniczo utrudnia włama-
nie do domu. Przy okazji zabezpiecza także okna przed aktami wan-
dalizmu. Solidna konstrukcja oraz dodatkowe zabezpieczenia stano-
wią przeszkodę, która skutecznie odstrasza nieproszonych gości. 

OPTYMALNA TEMPERATURA
Rolety zewnętrzne wpływają na poprawę bilansu energetycznego 
budynku. Latem stanowią ochronę przed mocnym słońcem, ograni-
czając nagrzewanie pomieszczeń. Zimą natomiast chronią wnętrze 
budynku przed utratą ciepła, pozwalając obniżyć koszty ogrzewania.

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Wyposażenie okien w rolety zewnętrzne stanowi skuteczną ochro-
nę wnętrza domu przed hałasem, redukując uciążliwe odgłosy z ze-
wnątrz. Rolety zwiększają izolacyjność akustyczną, umożliwiając 
mieszkańcom niezakłócony wypoczynek w zaciszu swojego domu.
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Rolety zewnętrzne adaptacyjne znane są również jako elewa-
cyjne lub natynkowe. Stanowią wyjątkowo praktyczny system, 
który sprawdzi się niemal w każdym budynku. Najczęściej wy-
bierane przez klientów, którzy poszukują osłon okiennych do 
budynków już istniejących. Inwestycja w rolety adaptacyjne 
nie wymusza na właścicielach domu specjalnych przygotowań 
pod montaż. Decyzja o zakupie i instalacji może być podjęta 
w każdym momencie. 

Stosowane są trzy odrębne sposoby montażu: do ramy okien-
nej, na elewacji lub na ścianie obiektu. Ich niewątpliwą zaletą 
jest brak konieczności ingerencji w konstrukcję budynku, która 
mogłaby wpłynąć negatywnie na kondycję elewacji.

Rolety adaptacyjne
Synonim intymności 
i bezpieczeństwa
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Rolety zewnętrzne podtynkowe zapewniają szczególną ele-
gancję oraz czystość architektoniczną. Skrzynka montowana 
jest nad oknem w warstwie ocieplenia budynku, dzięki czemu 
nadproże jest chronione przed silnym mrozem. Nałożenie ele-
wacji na przednią część skrzynki sprawia, że po przeprowa-
dzonych pracach nie pozostaje żaden ślad. 

Pokrywa rewizyjna znajduje się od zewnętrznej strony budyn-
ku, dzięki czemu dotarcie do skrzynki w przypadku konieczno-
ści serwisowania bądź konserwacji skrzynki, możliwe jest bez 
naruszenia prywatności domowników. 

Rolety podtynkowe
Komfort i estetyka 

na najwyższym poziomie 
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Rolety zewnętrzne nakładkowe zwane są także roletami nad-
stawnymi lub naokiennymi. Skrzynka rolety nakładana jest na 
ramę okna lub drzwi. Do zewnętrznej części ramy okiennej przy-
kręcane są prowadnice. Następnie cały zestaw montowany jest 
we wnęce okiennej. Niewątpliwym atutem rolet nakładkowych 
jest dyskretny oraz elegancki wygląd, który wynika ze specyfiki 
konstrukcji.

Wysoki poziom estetyczny zapewnia niemal brak widoczności 
rolety po zwinięciu. Część skrzynki schowana jest pod warstwą 
wykończeniową fasady, natomiast prowadnice można z powo-
dzeniem dopasować kolorystycznie do koloru okien lub elewacji.

Rolety nakładkowe
Funkcjonalność 
w codziennym użytkowaniu 



10 11

Bogata kolorystyka rolet zewnętrznych Nitus sprawia, że z łatwością można dopasować 
konkretny model produktu do stylu budynku. Obok kolorów standardowych naszą ofer-
tę dopełniają coraz bardziej popularne okleiny inspirowane drewnem. Poszczególne ele-
menty rolety okiennej – pancerz, skrzynkę, prowadnice, listwę dolną, a także pokrywę 
rewizyjną można wybrać w zupełnie dowolnym kolorze, tworząc atrakcyjną koncepcję 
dopasowaną do własnych upodobań.

01 BP
Biały

26 BP
Kremowy

17 BP
Mahoń

32 BP
Niebieski pastelowy

64 BP
Szary jasny

84 BP
Grafitowy

02 BP
Brązowy ciemny

65 BP
Biel kremowa

18 BP
Złoty dąb

51 BP
Zielony

66 BP
Granatowy

85 BP
ALUX DB 703

03 BP
Srebrny

88 BP
Brązowy jasny

19 BP
Dąb bagienny

52 BP
Czerwony

89 BP
Kremowy jasny

27 BP
Szary ciemny

04 BP
Szary

67 BP
Antracyt

20 BP
Dąb jasny

55 BP
Zielony ciemny

23 BP
Srebrny ciemny

05 BP
Beżowy

09 BP
Ciemne drewno

39 BP
Winchester

58 BP
Zielony jasny

29 BP
Kwarcowy

25 BP
Beżowy ciemny

16 BP
Orzech

10 BP
Czarny

59 BP
Niebieski

48 BP
Szary bazaltowy

Kolorystyka pancerza | Rolety adaptacyjne | Rolety podtynkowe | Rolety nakładkowe

Atrakcyjne możliwości
kolorystyczne
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01 BP
Biały

88 BP
Brązowy jasny

23 BP
Srebrny ciemny

67 F Antracyt 
ze strukturą

10 BP
Czarny

27 BP
Szary ciemny

66 BP
Granatowy

02 BP
Brązowy

67 BP
Antracyt

48 BP
Szary bazaltowy

52 BP
Czerwony

03 BP
Srebrny

16 BP
Orzech

84 BP
Grafitowy

55 BP
Zielony

04 BP
Szary

17 BP
Mahoń

85 BP
ALUX DB 703

64 BP
Szary jasny

05 BP
Beżowy

18 BP
Złoty dąb

29 BP
Kwarcowy

26 BP
Kremowy

39 BP
Winchester

19 BP
Dąb bagienny

65 BP
Biel kremowa

Kolorystyka skrzynki, prowadnic i listwy dolnej | Rolety adaptacyjne

Kolorystyka pokrywy rewizyjnej, prowadnic 
i listwy dolnej | Rolety podtynkowe

04F
Mahoń

15F
Kremowy biały

42F
Bazalt szary

50F
Oak alpine

05F
Orzech

20F
Czekoladowy

44F
Bazalt szary gładki

51F
Oak concrete

06F
Dąb bagienny

21F
Palisander

46F
Alux DB

52F
Turner oak

07F
Złoty dąb

26F
Winchester

47F
Aluminium szczot-
kowane

53F
Jet black matt

13F
Szary

40F
Antracyt szary gładki

48F
Jasny srebrny

14F
Antracyt szary

41F
Kwarc szary

49F
Oak light

Kolorystyka pokrywy rewizyjnej, prowadnic
oraz pokrywy wewnętrznej i zewnętrznej | Rolety nakładkowe

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od prezentowanych barw. 
W związku z tym przedstawiona kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy.
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Rolety inteligentne
Innowacyjna technologia bezprzewodowej komunikacji pozwala na zdalne sterowanie ro-
letami zewnętrznymi z dowolnego miejsca na Ziemi. Przy wykorzystaniu dedykowanych 
pilotów oraz urządzeń mobilnych z dostępem do sieci (smartfon, komputer), użytkownik 
może stworzyć kompletny system sterowania wieloma urządzeniami domowymi. Auto-
matyka do rolet zewnętrznych Nitus pozwala na pełną kontrolę urządzeń, m.in. na otrzy-
manie komunikatu o awarii, weryfikację czy dane urządzenie jest włączone lub wyłączone.

STEROWANIE PRZEWODOWE
Sterowanie przewodowe zakłada 
obsługę rolety poprzez zamonto-
wany na ścianie przełącznik: klawi-
szowy, obrotowy lub kluczykowy, 
a także bardziej zaawansowany ste-
rownik czasowy.

STEROWANIE RĘCZNE
Standardowo roletami zewnętrzny-
mi można sterować ręcznie. Posłuży 
do tego zwijacz na sznurek lub pa-
sek. Tego typu sterowanie najlepiej 
sprawdzi się przy obsłudze rolet 
o niewielkich rozmiarach.

STEROWANIE RADIOWE
Sterowanie radiowe pozwala na 
zdalne zarządzanie wybraną ilo-
ścią rolet w danym obiekcie za po-
średnictwem pilota naściennego, 
przenośnego lub programatorów 
czasowych, a nawet specjalnych 
czujników. Piloty mogą być jedno 
lub wielokanałowe. 

Najwyższy poziom komfortu
w codziennym użytkowaniu



Produkty przedstawione w materiale reklamowym często posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Specyfikacja produktu po-
winna podlegać weryfikacji z danymi określonymi przez producenta • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste 
kolory mogą odbiegać od przedstawionych na ilustracjach, dokonując zakupu zaleca się konsultację ze sprzedawcą • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 

NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów
tel: +48 14 307 0 300
e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

BRAMY  |  OKNA  |  DRZWI  |  PERGOLE  |  ROLETY  |  MOSKITIERY  |  WYGRODZENIA


