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Üdvözöljük árnyékolástechnikai honlapunkon!

Roló, roletta kiskereskedelem:

Budapest, 1142 Tatai út 15.
Telefon: +36-1-412-0177

ROLÓ
A sötétítő roló nem napjaink találmánya, de mindig megújulva tovább hódít. Több változatba kapható:
sávroló, tetőablak roló, bambusz roló akár erkélyre is, és bármelyik nyílászáróra.

Praktikus, mert kicsi a helyigénye, roppant egyszerű a használata, és könnyű karban tartani. Kedvelt,
mert változatos anyagával meghatározó üde színfoltja lehet a helyiség enteriőrjének. 
A roló nem csak szobák, hanem irodahelységek, télikertek árnyékolására is ragyogóan megfelel. Osztott
ablakoknál célszerű több kisebb méretű sötétítő roló felszerelése, nagyobb szélesség esetén javasoljuk a
motoros mozgatást.

Vásznak és natúr anyagok nagy választékban. 

tetőablak roló

 

fényáteresztő roló

 

ablak sötétítés

Az roló szerkezetét és anyagát tekintve változatos kivitelben készül, az egyszerűbbtől az exkluzív
megoldásig, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő, egyedi darabot. Anyagának megfelelően,
lakáson belül bármelyik helyiségben és kültéren is felhasználható. Az árnyákoló roló szerelhető
közvetlenül falra, mennyezetre, vagy akár ablakkeretre is, a szerkezet 4-5 cm-el szélesebb, mint a
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vászon.
Roló készítés rövid határidővel, profi minőség, kedvező árak.

árnyékoló roló

 

ablak sötétítés

 

roló teraszra

BAMBUSZ ROLÓ

Nagyon divatos, környezet barát, a távol kelet hangulatát idéző árnyékoló. A bambusz roló erkélyre, és
ablakra szerelve is kitűnően ellátja feladatát, a sötétítést, árnyékolást. Rengeteg natúr anyag közöl lehet
választhat, így biztosan megtalálja a leg megfelelőbbet. 

bambusz roló

 

bambusz roló teraszra

 

bambusz roló

BAMBUSZ ROLÓ NATÚR ANYAGOK

natúr Macau-01

 

natúr Sapporo-0200

 

natúr Singapure-0100

bambusz roló: Tokio bambusz roló: Bali bambusz roló: Java
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KÜLTÉRI ROLÓ
A roló anyagától függően bel- és kültéren egyaránt alkalmazható.

ROLÓ ANYAGOK
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A kezelők végére design súlyt rakhatunk, így dekoratívabbá téve a kezelőt.
Az alsó súly gyöngyláncos árnyékoló roló esetén 13 mm-es műanyag bevonatú fémcső műanyag
végdugóval.
Gyöngyláncos roló a kezelőgyöngy egyik vagy másik irányú húzásával ereszthető le, vagy húzható fel az
árnyékoló, és bármilyen helyzetben megállítható. Használat közben ügyelni kell arra, hogy a roletta
teljesen lehúzott állapotában is legalább egy fordulat textília maradjon a tengelyen.

Rugós roló
Kétféle szerkezetet különböztetünk meg:
- rugós, folyamatos feszítésű (a roletta csak akkor állítható meg félúton, ha ahhoz kiakasztót szerelünk
fel, e nélkül vagy teljesen le van húzva, vagy teljesen fel, kezelése szélességtől függően egy vagy két az
alsósúlyra helyezett fogantyú segíti).
- rugós, szakaszosan megállítható (bárhol megállítható kiakasztó nélkül, kezelése szélességtől függően
egy vagy két az alsósúlyra helyezett fogantyú segíti). A rugós roló esetében az alsó súly 10 mm-es natúr
alumínium cső műanyag végdugóval.

    

SÁVROLÓ, SÁVOS ROLÓ
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Különleges, dekoratív és praktikus megoldás a sávroló. A textilek felületén sötétítő és fényáteresztő
csíkok váltják egymást, így a két egymást követő sáv segítségével szabályozhatjuk a beáramló fény
mennyiségét és az átláthatóságot.

    

  

SÁVROLÓ ANYAGOK
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