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Rolety wewnętrzne
połączenie piękna z funkcjonalnością
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Rolety wewnętrzne w kasecie aluminiowej to bardzo popularny typ osłon okiennych. Pro-
dukowane są wyłącznie z najwyższej jakości materiałów na dowolny wymiar. Gwarantują 
ochronę przed promieniowaniem słonecznym, jednocześnie zapewniając domownikom 
prywatność. Roleta materiałowa stanowi efektowną dekorację niemal każdej aranżacji 
wnętrzarskiej, zarówno tej utrzymanej w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym czy mini-
malistycznym.

Rolety w kasecie aluminiowej  
harmonijna i modna aranżacja okna

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Profil kasety oraz prowadnice wykonane są z alumi-
nium, dzięki czemu cechuje je wyjątkowa trwałość. 
Kompaktowa kaseta chroni materiał rolety we-
wnętrznej przed kurzem oraz innymi zanieczyszcze-
niami unoszącymi się w powietrzu. Z kolei prowadni-
ce gwarantują przyleganie materiału rolety do szyby, 
a więc jej stabilne prowadzenie. Dzięki nim tkanina 
rolety pracuje blisko ramy okiennej, co jest szczegól-
nie istotne w sytuacji, gdy uchylamy okno. Nawet 
w takim położeniu roleta wewnętrzna z prowadnica-
mi zagwarantuje nam niemal całkowite zaciemnienie 
pomieszczenia.

MECHANIZM NA KAŻDĄ PORĘ DNIA
Oprócz standardowej wersji rolety wewnętrznej 
w kasecie, naszym klientom oferujemy drugi model 
zwany potocznie roletą „dzień i noc”. Ten specjalny 
rodzaj osłony okiennej składa się z poziomych pasów 
o różnej przepuszczalności światła. Naprzemiennie 
ułożone pasy transparentne i zaciemniające pozwala-
ją regulować ilość światła wpadającego do pomiesz-
czenia. Rolety „dzień i noc” charakteryzują się nieco-
dziennym, nowoczesnym designem. Są wyjątkowo 
funkcjonalne – z powodzeniem zastępują klasyczne 
firany, zasłony czy żaluzje.
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Rolety wewnętrzne bezinwazyjne stanowią częsty wybór klientów, dla których prosty 
montaż i przystępna cena mają szczególne znaczenie. Rolety z prowadzeniem żyłkowym 
Nitus posiadają żyłki prowadzone tuż pod tkaniną, a nie obok niej. Dzięki temu roleta 
podczas otwierania okna nie zaczepia o klamkę, a więc nie jest narażona na uszkodzenia.

Rolety bezinwazyjne
estetyczny i praktyczny dodatek domowej aranżacji

MECHANIZM ŻYŁKOWY
Rolety wewnętrzne bezinwazyjne wyposażone są 
w system prowadzeń żyłkowych, który podnosi ich 
walory użytkowe. Dzięki temu rozwiązaniu materiał 
rolety zawsze przylega do okna, niezależnie od tego, 
czy jest ono uchylone czy zamknięte.

MONTAŻ BEZINWAZYJNY
Roletę mocuje się bezpośrednio na ramie okiennej, 
co nie wymaga wiercenia w niej otworów. Niezbęd-
nym przyrządem do montażu rolety są jedynie no-
życzki, których użyć należy podczas rozpakowywania 
produktu oraz docinając żyłkę na właściwą długość.

PRAKTYCZNY SYSTEM
Rolety wewnętrzne bezinwazyjne są bardzo łatwe 
w utrzymaniu czystości. Dzięki możliwości zdejmowa-
nia rolety z okna oraz wysokiej jakości tkanin, osłony 
okienne tego typu można z powodzeniem czyścić lub 
odkurzać.
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Rolety wolnowiszące stanowią eleganckie rozwiązanie do zasłaniania większych powierzch-
ni okiennych w celu ochrony wnętrza przed promieniowaniem słonecznym oraz ciekawskimi 
spojrzeniami przechodniów. Wyróżniają się niezawodną funkcjonalnością, bezkompromisową 
jakością i przystępną ceną.

Rolety wolnowiszące  
nowoczesny i stylowy wygląd

OSŁONA OKIENNA NA DUŻE OKNA
Roleta wolnowisząca w wersji „dzień i noc” posiada 
półkasetę o podwyższonej pojemności, dzięki czemu 
sprawdza się idealnie przy zasłanianiu dużych wnęk 
okiennych. System osłon wolnowiszących może osią-
gać bardzo duże rozmiary, w przeciwieństwie do po-
zostałych rolet materiałowych dostępnych na rynku.

BEZPROBLEMOWA OBSŁUGA
Sterowanie roletą wolnowiszącą odbywa się za po-
mocą łańcuszka koralikowego, który umożliwia swo-
bodną regulację położenia materiału. System wy-
posażony jest w mechanizm samoblokujący, który 
zabezpiecza przed opadaniem materiału. Zaletą tego 
rodzaju rolety w wersji „dzień i noc” jest możliwość 
samodzielnego demontażu oraz jej ponownego zało-
żenia, bez konieczności odkręcania wieszaków mon-
tażowych.
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Złoty dąb

Kolorystyka osprzętu | Rolety w kasecie aluminiowej

Kolorystyka materiałów – kolory standardowe | Rolety w kasecie aluminiowej, bezinwazyjne, wolnowiszące

Kolorystyka osprzętu | Rolety bezinwazyjne

Kolorystyka osprzętu | Rolety wolnowiszące

Bogata paleta barw  
dla lepszego dopasowania
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Kolorystyka materiałów – dzień / noc | Rolety w kasecie aluminiowej, bezinwazyjne, wolnowiszące

W odpowiedzi na zróżnicowane gusta i wi-
zje aranżacyjne klientów, oferujemy no-
woczesne rolety okienne w bogatej gamie 
kolorystycznej. Rolety wewnętrzne mogą 
być dopasowane kolorystycznie do barwy 
ścian, okien lub dominujących w pomiesz-
czeniu dodatków. 
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Rolety wewnętrzne plisowane to nie tylko funkcjonalne osłony okienne, ale także eleganckie 
dekoracje. Zbudowane są z wytrzymałego materiału, który podczas zwijania składa się w har-
monijkę. Pozwala to na precyzyjną regulację ilości światła, które wpada do pomieszczenia. Moż-
na je obsługiwać ręcznie za pomocą poręcznych uchwytów lub sznureczków. W odróżnieniu od 
klasycznej rolety wewnętrznej, plisy pozwalają na zasłonięcie dowolnego fragmentu szyby. 

Rolety plisowane
funkcjonalne i eleganckie dekoracje okienne

PRAKTYCZNA
Roleta plisowana prowadzona jest na sznurkach za-
mocowanych do skrzydła okiennego, a w przypadku 
okien dachowych dodatkowo na prowadnicach. Plisa 
nie ogranicza zatem pełnego otwarcia skrzydła okien-
nego oraz nie zawęża przestrzeni w obrębie parape-
tu. Jej atutem jest łatwość w utrzymaniu czystości – 
można ją odkurzać, a nawet prać.

KOMFORTOWA
Niewątpliwą zaletą rolety plisowanej jest możliwość 
ustawienia jej w dowolnej części okna w zależności 
od potrzeb domowników. Przemyślana konstrukcja 
umożliwia swobodne odsłonięcie okna zarówno od 
góry, jak i od dołu, a także z obydwu stron jednocze-
śnie. 

ORYGINALNA
Dzięki różnorodności kolorów i wzorów, materiałowe 
rolety wewnętrzne świetnie sprawdzą się w każdym 
stylu wnętrzarskim. Jesteśmy pewni, że nasi klienci 
znajdą tutaj rozwiązanie skrojone na miarę swoich 
potrzeb i oczekiwań. 
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Perfekcyjne dopasowanie  
do stylu wnętrza

Biały
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Brązowy
RAL 8028

Kremowy
RAL 1014

Antracyt
RAL 7016

Srebrny
RAL 9006

Dąb bagienny Mahoń Orzech Srebrny 
anodowany

Winchester

Czarny 
anodowany

Sosna

Szamański 
anodowany

Złoty dąb

Kolorystyka osprzętu | Rolety plisowane

Przykładowa kolorystyka tkanin | Rolety plisowane

PLISY PRZY SZYBIE
Montaż rolety plisowanej przy 
szybie wymaga nawiercenia 
otworów w listwie przyszybo-
wej, a następnie przykręcenia 
do niej zatrzasków. Dzięki temu 
plisa może pracować bezpośred-
nio przy tafli okna.

PLISY DACHOWE
Plisy w tym wariancie wyposażo-
ne są w prowadnice, co decydu-
je o ich zastosowaniu dla okien 
dachowych. Dzięki temu rozwią-
zaniu roleta pracuje bezpośred-
nio przy krawędzi ramy okiennej, 
niwelując wszelkie prześwity.

Materiały dla rolet plisowanych Nitus dostępne są w wielu kolorach i fakturach, co umożliwia do-
stosowanie ich do stylistyki wnętrza. W swojej ofercie posiadamy różnorodne faktury rolet – perło-
we, wzorzyste, marszczone, metaliczne, imitujące drewno czy matę bambusową. W zależności od 
preferencji użytkownika możliwy jest wybór tkanin o różnej przepuszczalności promieni słonecz-
nych – transparentne, półprzezroczyste lub zaciemniające. Ponadto plisy naszej produkcji pozwala-
ją na zastosowanie dwóch tkanin w jednym systemie.

PLISY BEZINWAZYJNE
Osłona okienna w tym systemie 
montowana jest na estetycznych 
haczykach na ramie okna. Zaletą 
tego rozwiązania jest wyjątkowo 
prosty montaż, który nie wyma-
ga konieczności nawiercania.

Antracyt
okleina



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 
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