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Vnitřní rolety
kombinace krásy a funkčnosti
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Vnitřní rolety v hliníkové kazetě jsou velmi oblíbeným typem okenních krytů. Jsou 
vyráběny pouze z nejkvalitnějších materiálů a to v jakékoli velikosti. Zaručují ochranu 
před slunečním zářením a zároveň zajišťují soukromí členů domácnosti. Látkové rolety 
jsou efektní ozdobou téměř každého interiéru a to jak klasického, moderního nebo toho 
minimalistického.
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Rolety v hliníkové kazetě
harmonické a módní uspořádání oken

PEVNÁ KONSTRUKCE
Kazetový profil a vodící lišty jsou vyrobeny z hliníku, 
díky čemuž jsou extrémně odolné. Kompaktní kazeta 
chrání tkaninu vnitřní rolety před prachem a jinými 
nečistotami ve vzduchu. Vodicí lišty zase zajišťují, 
že materiál rolety přilne ke sklu, a tím zaručí i jeho 
stabilní manipulaci. Díky nim látka přilne blízko k rámu 
okna, což je zvláště důležité, když okno vyklápíme. I v 
této poloze zaručí vnitřní roleta s lištami téměř úplné 
zatemnění pokoje.

MECHANISMUS PRO KAŽDOU DENNÍ DOBU
Kromě standardní verze vnitřní rolety v kazetě 
nabízíme našim zákazníkům i druhý model hovorově 
známy jako roleta „den a noc“. Tento speciální typ 
okenních rolet se skládá z vodorovných pruhů s různou 
propustností světla. Střídavě uspořádané průhledné 
a ztmavující pruhy umožňují regulovat množství 
světla vstupujícího do místnosti. Rolety „den a noc“ 
se vyznačují neobvyklým, moderním designem. Jsou 
výjimečně funkční a úspěšně nahrazují klasiku v 
podobě záclon, závěsů nebo žaluzii.
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Neinvazivní rolety
estetický a praktický doplněk do každé domácnosti

STRUNOVÝ MECHANISMUS
Vnitřní neinvazivní rolety jsou vybaveny systémem 
vedení strun, který jim zvedá životnost a užitečnost. 
Díky tomuto řešení se materiál rolet vždy přilne k oknu, 
bez ohledu na to zda je pootevřené nebo zavřené.

NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ
Roleta se montuje přímo na rám okna, které 
nevyžaduje vrtání otvorů do něj. K montáži jsou nutné 
pouze nůžky, které je třeba použít při vybalování 
produktu a k ustřihnutí vlasce na správnou délku.

PRAKTICKÝ SYSTÉM
Vnitřní neinvazivní rolety jsou velmi jednoduché v 
udržování čistoty. Díky kvalitním potahovým látkám 
a možnosti sundání rolety z okna, lze rolety úspěšně 
vyčistit nebo vysát ručním vysavačem.
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Vnitřní neinvazivní rolety jsou častou volbou zákazníků, pro které je důležitá především 
jednoduchá montáž a přijatelná cena. Rolety ze strunovým vedením Nitus mají linie, které 
vedou těsně pod látkou, nikoli vedle ní. Díky tomu se roleta při otevírání okna nezachytává 
za kliku a proto není vystavena poškození.

Neinvazivní rolety
estetický a praktický doplněk do každé domácnosti
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Volně zavěšené rolety jsou elegantním řešením pro zakrytí větších okenních ploch za účelem 
ochrany interiéru před slunečním zářením a zvědavými pohledy kolemjdoucích. Vyznačují se 
spolehlivou funkčností, nekompromisní kvalitou a dostupnou cenou.
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Volně zavěšené rolety
moderní a stylový vzhled

OKENNÍ KRYTY NA VELKÁ OKNA
Volně visící roleta ve verzi „den a noc” má polokazetu 
se zvýšenou kapacitou, díky které je ideální pro 
zakrytí velkých okenních výklenků. Na rozdíl od 
jiných látkových rolet dostupných na trhu systém 
volně visících krytů může dosahovat velmi velkých 
rozměrů.

BEZPROBLÉMOVA OBSLUHA
Volně visící roleta se ovládá perličkovým řetízkem, 
který umožňuje libovolně nastavit polohu rolety. 
Systém je vybaven samosvorným mechanismem, 
který zabraňuje pádu. Výhoda provedení typu „den 
a noc” je vlastní demontáž a opětovná instalace, bez 
nutnosti odšroubování montážních věšáků a šroubů.
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Bílá

Bílá

Bílá

Hnědá

Hnědá

Bažinný dub

Antracit
lakovaný

Antracit
dýha

Mahagon Ořech

Winchester

Borovice

Zlatý dub

Barvy příslušenství | Rolety v hliníkové kazetě

Barvy příslušenství | Neinvazivní žaluzie

Barvy příslušenství | Volně zavěšené rolety

Bohatá paleta barev
pro lepší přizpůsobení
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Barvy příslušenství - standardní barvy | Rolety v hliníkové kazetě, neinvazivní, volně visící
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NZ1-DN1 NZ1-DN203

NZ1-DN211

NZ2-BH17

NZ1-DK03 NZ1-DN210

NZ2-BH14

NZ1-DK04

NZ1-DN208 NZ2-BH18

NZ1-DN12

NZ2-BH13

NZ1-DK09

NZ2-BH11

NZ1-DK08

NZ2-BH15

NZ1-DN207

NZ2-DN310

NZ1-DN101 NZ1-DN2 NZ1-DN212 NZ1-DN201 NZ1-DN202 NZ1-DN6

Barvy příslušenství - den / noc | Rolety v hliníkové kazetě, neinvazivní, volně visící
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NZ2-DN405 NZ2-DN404 NZ3-DN801NZ2-DN401 NZ2-DN402 NZ2-DN403 NZ2-DN407NZ2-DN406

NZ3-DN802 NZ3-DN803 NZ3-DN804 NZ3-DN901 NZ3-DN903 NZ3-DN904 NZ3-DN902

V reakci na rozmanité vkusy a aranžérské 
vize zákazníků nabízíme moderní rolety v 
širokém sortimentu barev. Vnitřní žaluzie 
mohou být barevně sladěný s barvou stěny, 
okna nebo doplňky dominující v místnosti.
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Vnitřní plisované rolety jsou nejen funkčními okenními kryty, ale také elegantními dekoracemi. 
Jsou vyrobeny z odolného materiálu, který se při rolování složí do harmoniky. To umožňuje 
přesně regulovat množství světla, které proniká do místnosti. Lze je ovládat ručně pomocí 
šikovných rukojetí nebo provázků. Na rozdíl od klasických vnitřních žaluzií vám plisé umožní 
zakrýt jakoukoli část okenního skla.
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Plisované rolety
funkční a elegantní okenní dekorace

PRAKTIČNOST
Plisé je vedeno na šňůrkách připevněných k 
okennímu křídlu a u střešních oken navíc na vodících 
lištách. Plisé tedy neomezuje plné otevření křídla 
a zanechává prostor u parapetu. Jeho výhodou je 
snadné čištění – lze jej vysávat a dokonce i prát.

KOMFORT
Nepochybnou výhodou plisované rolety je možnost 
nastavení v libovolné části okna v závislosti na 
potřeby členů domácnosti. Dobře promyšlený design 
umožňuje libovolně odkrytí okna z obou stran a to 
jak nahoře i dole tak z obou stran zároveň.

ORIGINALITA
Díky rozmanitosti barev a vzorů látek vnitřní rolety 
sedí do každého stylu interiéru. Jsme si jisti, že naši 
klienti najdou řešení šité na míru jejich potřebám a 
očekáváním.
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Bílý
RAL 1014

Hnědý
RAL 8028

Krémový
RAL 1014

Antracit
RAL 7016

Stříbrný
RAL 9006

Bažinný dub Mahagon Orzech Stříbrný
elox

Winchester

Černá
elox

Borovice

Šamanské
elox

Zlatý dub

Barvy příslušenství | Rolety Plisé

PLISÉ PŘI SKLE
Instalace plisé u skla vyžaduje 
vrtání otvorů v zasklívací liště. 
Následně je nutné přišroubování 
západky. Díky tomu může plisé 
pracovat přímo u okenní tabule.

STŘEŠNÍ PLISÉ
V této variantě jsou plisé 
opatřeny vodicími lištami, díky 
čemuž jsou vhodné pro střešní 
okna. Právě kvůli tomuto řešení 
roleta působí přímo na hranu 
rámu okna a eliminuje tak 
případné mezery.

NEINVAZIVNÍ PLISÉ
Okenní kryt se v tomto 
systému montuje na estetické 
háčky umístěné v okenním 
rámu. Výhoda tohoto řešení 
je bezesporu v jednoduché 
instalaci, která nevyžaduje 
předvrtání.

Antracit
dýha
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Skvěle padne
ke stylu interiéru

Vzorové barvy látek | Rolety Plisé

Materiály pro plisé žaluzie Nitus jsou dostupné v mnoha barvách a texturách, což umožňuje 
jejich přizpůsobení stylu interiéru. Nabízíme různé textury rolet - perleťové, vzorované, mačkané, 
metalické, imitující dřevo nebo bambusovou rohož. Dle preferencí uživatele je možné volit látky 
s různou propustností slunečního záření - transparentní, průsvitné nebo zatemňující. Naše plisé 
navíc umožňují použití dvou látek v jednom systému.



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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