
Venkovní rolety
záruka soukromí
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Venkovní rolety Nitus jsou zárukou bezpečnosti, pohodlí a intimity. Představují účinnou 
bariéru proti nežádoucím pohledům sousedů, nadměrnému hluku a vnějšímu osvětlení. 
Vybavení domu fasádními roletami významně zvyšuje efektivní používání budowy 
zajišťující pohodlí, soukromí, pocit svobody a útulnou atmosféru.
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Venkovní rolety
tři úrovně ochrany domu

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
Rozvinutý pancíř venkovních rolet zásadně ztěžuje vloupání 
do domu. Navíc zabezpečuje okna i před vandalismem. Pevná 
konstrukce a dodatečná zabezpečení představují překážku, která 
efektivně vystraší nežádoucí hosty.

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA
Venkovní rolety zlepšují energetickou situaci budovy. V létě jsou 
rolety vynikající ochranou proti silnému slunci a timpádem omezují 
zahřívání místností. V zimě naopak chrání interiér budovy proti 
tepelným ztrátám, přičemž snižují náklady na vytápění.

OCHRANA PŘED HLUKEM
Vybavení oken venkovními roletami představuje účinnou ochranu 
interiéru domu před hlukem, redukujíc zatěžující zvuky zvenčí. Rolety 
zvyšují zvukovou izolaci umožňující členům domácnosti nepřerušený 
odpočinek v pohodlí domova.
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Venkovní adaptační rolety také známé jako fasádní představují 
výjimečně praktický systém, který bude skvěly téměř v každé 
budově. Nejčastěji je vybírají zákaznici, kteří hledají ochranu 
oken pro stávající budovy. Investice do adaptačních rolet nevy-
žaduje speciální přípravu pro montáž. K nákupu a instalaci se 
lze rozhodnout v každém okamžiku.

Existují tři samostatné způsoby montáže: na rám okna, na 
fasádu nebo na stěnu budovy. Jejich nespornou výhodou je, že 
není třeba zasahovat do stavební konstrukce, která může mít 
negativní dopad na stav fasády.

Adaptační rolety
Synonymum intimity
a bezpečnosti
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Venkovní podomítkové rolety zajišťují výjimečnou elegantnost 
a architektonickou čistotu. Instalují se na stěnu budovy                              
s dodržením vhodné tloušťky zateplení nebo na dříve 
připravené výklenky v překladu již před zateplením budovy. 
Díky umístění fasády na přední část skříňky nebude po 
provedených pracích žádných stop a překlad je chráněn proti 
silnému mrazu.

Revizní kryt se nachází na vnější straně budovy, díky čemuž 
je možné dostat se do skříňky a v případě nutnosti provést 
servisní práce nebo údržbu skříňky bez zasahování do 
soukromí členů domácnosti.

Podomítkové rolety
Pohodlí a estetika na

nejvyšší úrovni



8

Skříňka na rolety se umístí na rám okna nebo dveří. K vnější 
části okenního rámu se přišroubují vodící lišty. Potom se celá 
sada montuje v okenním výklenku. Výhodou předokenních 
rolet je bezpochyby diskrétní a elegantní vzhled, který vyplývá                                  
z originální konstrukce.

Vysoká estetická úroveň zajišťuje téměř neviditelnost rolety po 
složení. Část skříňky se skrývá pod dokončovací vrstvou fasády. 
Vodící lišty lze úspěšně přizpůsobit barvou k oknům nebo 
fasádám.

Předokenní rolety
Funkčnost při každodenním
používání
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Bohatý výběr barev venkovních rolet Nitus způsobí, že je snadné přizpůsobit konkrétní 
model produktu ke stylu budovy. Vedle standardních barev doplňují naši nabídku stále 
populárnější dýhy inspirované dřevem. Jednotlivé prvky okenní rolety - krunýř, skříňku, 
vodící lišty, spodní lištu i revizní kryt je možno zvolit v naprosto libovolné barvě, vytvářejíc 
koncepci přizpůsobenou ke svým preferencím.
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01 BP
Bílá

26 BP
Krémová

17 BP
Mahagon

32 BP
Modrá pastelová

64 BP
Světle šedá

84 BP
Grafitová

02 BP
Tmavě hnědá

65 BP
Bílá krémová

18 BP
Zlatý dub

51 BP
Zelená

66 BP
Tmavě modrá

85 BP
ALUX DB 703

03 BP
Stříbrná

88 BP
Světle hnědá

19 BP
Bahenní dub

52 BP
Červená

89 BP
Krémová světla

27 BP
Tmavě šedá

04 BP
Šedá

67 BP
Antracit

20 BP
Světlý dub

55 BP
Tmavě zelená

23 BP
Stříbrná tmavá

05 BP
Béžová

09 BP
Tmavé dřevo

39 BP
Winchester

58 BP
Světlozelená

29 BP
Křemenná

25 BP
Tmavě béžová

16 BP
Ořech

10 BP
Černá

59 BP
Modrá

48 BP
Šedá čedičová

Barvy pancíře | Adaptační rolety | Podomítkové rolety | Předokenní rolety

Atraktivní barevné 
Možnosti
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01 BP
Bílá

88 BP
Světle hnědá

23 BP
Stříbrná tmavá

67 F Antracit se
strukturou

10 BP
Černá

27 BP
Tmavě šedá

66 BP
Tmavě modrá

02 BP
Hnědá

67 BP
Antracit

48 BP
Tmavě šedá

52 BP
Červená

03 BP
Stříbrná

16 BP
Ořech

84 BP
Grafitová

55 BP
Tmavě zelená

04 BP
Šedá

17 BP
Mahagon

85 BP
ALUX DB 703

64 BP
Světle šedá

05 BP
Béžová

18 BP
Zlatý dub

29 BP
Křemenná

26 BP
Krémová

39 BP
Winchester

19 BP
Bahenní dub

65 BP
Krémová světla

Barvy skříňky, vodítek a spodní lišty | Adaptační rolety

Barvy revizního krytu, vodítek a spodní
lišty | Podomítkové rolety
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04F
Mahagon

15F
Krémově bílá

42F
Šedý čedič

50F
Oak alpine

05F
Ořech

20F
Čokoládová

44F
Šedý čedič prostý

51F
Oak concrete

06F
Bahenní dub

21F
Palisandr

46F
Alux DB

52F
Turner oak

07F
Zlatý dub

26F
Winchester

47F
Broušený hliník

53F
Jet black matt

13F
Šedá

40F
Antracit

48F
Šedá čedičová

14F
Antracitově šedá

41F
Šedý křemen

49F
Oak light

Barvy revizního krytu, vodítek i vnitřního
a vnějšího krytu| Předokenní rolety

Kvůli technickým důvodům se mohou skutečné barvy lišit od prezentovaných barev.
V souvislosti s tímto, jsou uvedeny barvy jen ukázkové.
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Inteligentní rolety
Inovační technologie v bezdrátové komunikaci umožňuje ovládat venkovní rolety z 
každého místa na Zemi. S použitím dedikovaných dálkových ovladačů a mobilních 
zařízení s přístupem k internetu (chytrý telefon, počítač) si může uživatel vytvořit úplný a 
přehledný systém ovládání více domácích zařízení. Roletová automatika Nitus umožňuje 
plné ovládání zařízení vč. přijetí zprávy o selhání a ověření, zda je dané zařízení zapnuto 
nebo vypnuto.



15
www.nitus.pl/cz/

DRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ
Venkovní rolety se mohou obsluho-
vat pomocí vysílače ve formě stěn-
ného přepínače (s podržením nebo 
bez podržení), ale také prostřednic-
tvím pokročilejších časových ovla-
dačů.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Standardně lze ovládat vnější rolety 
ručně. Na tento účel slouží navíječ 
na šňůru nebo pásků. Tento typ 
ovládání je vhodný pro obsluhu ro-
let malé velikosti.

RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ
Rádiové ovládání umožňuje dálkové 
ovládání zvoleného množství rolet 
v určitém objektu prostřednictvím 
stěnného a přenosného dálkového 
ovladače nebo časovačů, jakož i spe-
ciálních snímačů. Dálkové ovladače 
mohou mít jeden nebo více kanálů.

Nejvyšší úroveň pohodlí
při každodenním použití



The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification
should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the
actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right
to make changes.

VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍŤKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY 
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NITUS PIOTR NOWAK

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

www.nitus.pl

PARTNER 
GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov
tel: + 420 736 408 668

e-mail: nitus@g-trade.cz 
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