


LÁTKOVÉ 
ROLETKY 
Textilní roletky jsou vhodným stínícím a dekorativním 
prvkem zvýrazňujícím celkové architektonické řešení 
interiéru. Jsou dodávány v široké škále látek a typů, které 
je možné dokonale sladit s vnitřním prostorem.

Textilní roletky je možné namontovat přímo na okenní 
křídla nebo do rámu, do výklenku, na zeď i na strop. 
Textilní roletky lze nastavit do jakékoliv polohy.

Ze všech našich produktů nabízejí textilní roletky nejvíce 
možností, jak oživit váš interiér.
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Látkové roletky

Látkové roletky

Látkové roletky

COLOR
STANDARD 

STANDARD
MINI s fixací

STANDARD 
MINI

Jedná se o klasický typ interiérových roletek ovláda-
ných řetízkovým mechanismem.

• montáž na zeď nebo do stropu
• komponenty bílé, hnědé, šedé a béžové
• levé nebo pravé ovládání
• látky viz vzorkovnik

Roletky typu STANDART MINI s bočním silonem. 
Montáž na rám okna bez vrtání. Max. tloušťka křídla 
20 mm. Ovládání řetízkovým mechanismem.

• komponenty bílé
• levé nebo pravé ovládání
• látky viz vzorkovnik 
   (pozor nelze použít látku BERLIN blackout)

Jedná se o jednoduché roletky s možností zavěšení 
na okenní křídlo, ktere může mít max. tloušťku křídla    
15 mm.  Ovládání řetízkovým mechanismem.

• možnost montáže na zeď nebo do stropu
• komponenty bílé a hnědé
• levé nebo pravé ovládání
• látky viz vzorkovnik
  (pozor nelze použít látku BERLIN blackout)
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Nový typ roletek do plastových nebo hliníkových oken    – montáž bez vrtání.
Výhodou je větší pevnost a montáž – bez vrtání do okenního křídla.
Komponenty jsou v barvě bílé, stříbrné, okrové a hnědé.
Maximální výrobní šířka je 1200 mm a maximální výška 1400 mm.
Látky možno použít  všechny ze vzorkovníku kromě látek BERLIN blackout a screenů.
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Látkové roletky Látkové roletky

COLOR HIT ROLO MONO

Roletky určené k montáži přímo do rámu okna. Součástí roletky je tvarovaný krycí profil + 
boční vodící lišty. Montáž do plastových i dřevěných oken. Ovládání řetízkovým mechanis-
mem.

• boční lišty ploché a tvarované - spolu s krycím profilem lze sladit s rámem okna
• ovládání levé nebo pravé
• látky viz vzorkovník (pozor nelze použít látku BERLIN blackout)
• plastové komponenty jsou v barvě bílé, hnědé, okrové, běžové a šedé
• vodící lišty + krycí profily jsou v barvě bílé, hnědé, okrové a v imitacích dřeva - viz 
   vzorkovník profilů  v sekci žaluzie



Látkové roletky

COLOR MAX

Látkové rolety pro větší rozměry. Látka se navíjí do boxu, po 
stranách jsou kovové lišty, které zajišťují úplné zastínění. 
Mohou být ovládány mechanicky nebo motorem, který je 
umístěn v trubce.
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Látkové roletky

LÁTKOVÁ 
ŽALUZIE

Látkové žaluzie jsou zcela novým typem 
roletek s podvojným vedením materiálu 
se spojenými horizontálními pásy, které 
umožňují plynulou regulaci propouštění 
slunečních paprsků.
Skvělé spojení horizontální žaluzie a 
atraktivní látkové roletky.
Látková žaluzie nabízí zcela nový a ori-
ginální vzhled. Působí útulným a záro-
veň exkluzivním dojmem. 
Jedná se o volně visící látkovou roletu 
s krycím profilem návinu ovládanou ře-
tízkem. 
Komponenty pro tento systém nabízíme 
v barvách: bílá, hnědá.
Montáž je možná jak na zeď nebo do 
stropu, tak i do výklenku.
Tato roleta je vhodná do rodinných 
domů, bytů, kanceláří apod.



BARVY LÁTEK

Barvy jsou pouze ilustrativní - vyžádejte si proto vzorky vybraných látek
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Látkové roletky Látkové roletky

DAY&NIGHT DAY&NIGHT 
MINI

Systém je tvořen volně visící textilní roletkou bez krycího boxu. Roletky lze zavěsit na 
okenní křídlo bez vrtání. Maximální tloušťka křídla 21 mm. 

• možnost montáže na zeď nebo do stropu
• částečné nebo úplné zastínění
• komponenty bílé a hnědé
• látky dle vzorkovníku
• levé nebo pravé ovládání
• nekonečný řetízek 1,2 m
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Systém roletky založen na podvojném vedení látky s horizontálními pásy a ovládá-
ním řetízkovým mechanismem.

• montáž na zeď nebo do stropu
• částečné nebo úplné zastínění
• roletky s pevným boxem
• komponenty bílé a hnědé
• látky dle vzorkovníku
• levé nebo pravé ovládání
• nekonečný řetízek 1,2 m nebo 1,8 m



VZORKOVNÍK LÁTEK DAY/NIGHT

BAHAMA I.

BAHAMA II.

BAHAMA XL

BH-01

MAURITIUS-400

BAHAMA-11

CYPRUS-550

ZAKYNTHOS-200

CORFU-600

BAHAMA-13

CYPRUS-560

BH-04

CORFU-800

BAHAMA-14

CYPRUS-800

ZAKYNTHOS-1800

BH-06

BAHAMA-12

FIJI-600

MAURITIUS-500

ZAKYNTHOS-900

BAHAMA-16

BAHAMA-15

ZAKYNTHOS-500

REUNION-900

BH-XL-01

BH-XL-08

BH-XL-02

BH-XL-09
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STŘEŠNÍ 
STÍNĚNÍ
Látkové ro|etky na střešní okna nabízi optimální 
ochranu před sluncem a teplem.

Jsou dodávány včetně vodících profilů, vybaveny funkcí 
Multistop (roletu je možno aretovat v různých pozicích). 
Profily lze dodávat v barvách stříbrná á bílá.

Montáž je možná na všechny běžné typy střešních oken 
(VELUX, ROTO, FAKRO, ...).

V nabídce jsou na výběr nejen transparentní látky v UNI-
barvách a nejrůznějších vzorech, ale také zatemňující 
látky (tzv. Blackout).

www.rolux.cz



Střešní stínění

STŘEŠNÍ
ROLETKA

TYP 1

Jsou vhodné do všech typů oken VELUX, ROTO, FAKRO, ale 
i na střešní okna bez označení. Vodící lišty jsou pro dlou-
hou životnost vyrobeny z hliníku. Látku na roletu si můžete 
vybrat z různých drůhu, od světlo-propustných materiálů 
až po zatemňující látky.

•každý druh látky je dostupny v mnoha barvách 
  a designech
• komponenty bílé a stříbrné

Optimální ochrana před sluncem a teplem. Dodání včetně 
vodících profilů.

• pro typy střešních oken - VELUX, ROTO, FAKRO 
• komponenty bílé a stříbrné
• aretace v různých pozicích
• látky dle vzorkovníku
• snadnější montáž
• látka vedená v bočních líštách se zabezpečením 
   proti  prověšení

Střešní stínění
STŘEŠNÍ ROLETKA

COULISSE
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TYP 2
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VERTIKÁLNÍ 
ŽALUZIE
Funkčnost, pohodlnost a upotřebitelnost, to jsou nejdů-
ležitější vlastnosti, které rozhodují při nákupu vertikál-
ních žaluzií. Vertikální žaluzie mají dobrou kombinační 
schopnost funkčnosti s dekorativností. Vertikální žaluzie 
lze velice dobře kombinovat a tím se co nejvíce přiblížít 
požadavkům klienta.
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VERTIKÁLNÍ 
ŽALUZIE

S našimi vertikálními žaluziemi můžete i místnost 
s poměrně velkou prosklenou plochou přeměnit 
v útulný interiér s příjemnou atmosférou, ať se již 
jedná o obývací pokoj, kuchyň, ložnici či koupelnu.

Výběr látek našich vertikálních žaluzií je bohatý 
jak v barvě tak i v kvalitě a umožňuje splnit Vaše 
požadavky a přání při zařizování bytu, kanceláře 
nebo jednací místnosti ve firmě.

S vertikálními žaluziemi můžete řešit zastínění 
atypických prostorů.

Naše lamely jsou dodávány v různých modifikacích 
s různým stupněm propustnosti světla. Předností 
vertikálních žaluzií je jejich nastavení do libovolné 
polohy lamel a tím regulovatelnost světla v 
mistnosti.
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BARVY LÁTEK

BALI

ITACA

RIO
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BANGKOK ROMA

2
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3228
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3655
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1437
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3418
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504
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537
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3
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4
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527515
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1440
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4

1403
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502
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3455
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5

1411
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5
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3128
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3610
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Barvy jsou pouze ilustrativní - vyžádejte si proto vzorky vybraných látek
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POSUVNÉ 
STĚNY 
Posuvné stěny patří mezi velmi atraktivní stínící techniku.

Jde o velice originální zastínění interieru a toto řešení 
doporučujeme použít všude tam, kde vzniká požadavek 
zastínění velké plochy.

Další výhodou posuvných stěn je použití nejen k zastíně-
ní, ale zároveň také pro optické rozdělení velkých obyt-
ných prostor na menší části.

Instalujeme je například do moderních bytových domů 
nebo střešních nástaveb.
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JAPONSKÉ 
STĚNY Posuvné stěny doporučujeme všude tam, kde je potřeba zastínit větší plochu. Tvoří ji 

jednotlivě panely, které se posunují po vodící liště.
• provedení opona – stahování na obě strany nebo provedení obyčejné se stahování
   na levou nebo pravou stranu
• opona – max. 8 pruhů látky
• obyčejná – 2 až 5 pruhů látky
• ovládání šňůrkou
• komponenty bílé nebo stříbrné
• látky – viz vzorkovník
• max. šířka 5 m a max. výška 2,7 m
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BARVY LÁTEK

Barvy jsou pouze ilustrativní - 
vyžádejte si proto vzorky vybraných látek

TRÁVA

RUSTIKAL

VLOČKA

CESTA

0838 0842 06000930 1330

02
zlatá

05

01

01

01

GHANA

03-03 03-10 03 
stříbrná

06

02

02 03

0832 0843 0825

REMBRANT

8003 8005 80098011 8007 8023

0940

VAN GOGH

3000 3003 30093001 30043002 3005 30113007 3010

ECO

0400 0900 17001400 12000600 1300 20001600 1100

BERLIN

0150 0814 08300817 09100710 0815 08290818 0839

1310 0311
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SÍTĚ
Sítě proti hmyzu jsou nejefektivnější přirozenou ochra-
nou proti obtížnému hmyzu. Přestože je jejich funkce 
především praktická, svým moderním designem se stá-
vají elegantním doplňkem oken a dveří.
Sítě proti hmyzu jsou z hlediska zhotovení a montáže 
nenáročnou záležitostí. Síť je vyrobena ze skelného vlák-
na potaženého plastem, které nepodléhá korozi a dobře 
snáší teplotní rozdíly. Je vyráběna v šedé a černé barvě a 
na okenním profilu je téměř neviditelná.
Sítě proti hmyzu pro dveřní a okenní řešení dodáváme 
také v rolovacím provedení.
Je možné zvolit mezi pevnou nebo rolovací sítí, která je 
upevněna v decentním rámu v barvě dle Vašeho přání a 
nenarušuje celkový vzhled okna.
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Sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu

OKENNÍ SÍTĚ ROLOVACÍ 
OKENNÍ SÍTĚ

Nejefektivnější přirozená ochrana proti hmyzu na plastová 
nebo dřevěná okna.  Hliníkový profil s lemem a síťovinou ze 
skelného vlákna potaženého plastem.   
 
• více druhů extrudovaných hliníkových profilů
• profily v barvě bílé, hnědé, okrové a imitacích dřeva 
   (možnost nástřiku do barev RAL)
• síťovina šedá, černá a antialergická   
• uchycení na plastové nebo plechové háčky  
• možnost dotěsnění kartáčkem  
 

Síťovina se navíjí na hliníkovou hřídel, 
která je uložena v hliníkovém boxu a je 
vedená po stranách v bočních lištách.

• zajištění pomocí madel zaklapnutím 
vodícího profilu za profil dorazový 

• barva bílá, hnědá, V3 - stříkaná imi-
tace zlatého dubu - možnost v nástřiku 
RAL - kovové části  
• síťovina šedá, černá
• komponenty plastové bílé a hnědé
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Sítě proti hmyzu

ROLOVACÍ 
DVEŘNÍ SÍTĚ

Ochrana proti hmyzu a komárům v místech dveří je řešena 
pomocí dveřních sítí. Ty jsou vyrobeny z dostatečně silné-
ho extrudovaného hliníkového profilu. 
Dveře jsou opatřeny samozavíracími panty, s okopovou či 
středovou lištou. 
Díky spojení profilů pomocí vnitřních rohů je vyloučeno 
žloutnutí PVC plastových spojovacích rohů bílých dveřních 
sítí.
U dveřních sítí nabízíme skrytý magnet.
Výroba na míru zajišťuje dokonalé těsnění sítě ve dveřích 
a tedy dokonale zabrání vniknutí hmyzu. Spolehlivá kon-
strukce zabezpečuje tuhost, pevnost a stabilní tvar celého 
výrobku.
Systém předpružených pantů zabezpečuje bezstarostné 
dovření dveří, sílu dovírání si zákazník může nastavit sám. 
Snadná instalace, jednoduchá praktická demontáž pro 
uschování v zimním období.

Barevné provedení:
• bílá
• hnědá
• okr
• imitace dřeva
• siťovina šedá, černá, antialergická

Samonavíjecí rolovací síť na dveře najde své využití tam, kde není dostatek místa 
pro klasicky otevíratelnou dveřní síť.
Síťovina se pohybuje ve vodících lištách směrem do boku, kde se navíjí do boxu.
V případě odsazení sítě od výplně je možnost dodat vynášecí profil 33x22 mm.
Rolovací dveřní síť se dodává s magnetickou lištou.

Barevné provedení:
• bílá 
• hnědá 
• 77 (nástřik imitace - zlatý dub)
• siťovina šedá, černá

Sítě proti hmyzu

DVEŘNÍ SÍTĚ
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Sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu

POSUVNÉ 
DVEŘNÍ SÍTĚ

POSUVNÉ 
DVEŘNÍ SÍTĚ -
CELKOVÝ RÁM

Posuvné dveřní sítě se používají při nedostatku místa v okolí dveří.
Rám je u tohoto typu zavěšen pomocí válečků s kuličkovými ložisky na pojezdové kolejnici, spod-
ní čast je vedena kluzáky.
Tato konstrukce umožňuje lehké a téměř bezhlučné odsunutí dveřní sítě do boku.
Rámy posuvných síťových dveří jsou vyrobeny z extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je 
vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly.

Barevné provedení:
• bílá 
• hnědá 
• NOVINKA: imitace 55, 56, 59
• siťovina šedá, černá, antialergická

Z hliníkového extrudovaného profilu. Vhodné všude tam, kde není prostor pro otvíravé dveře.
Dveřní křídlo (profil 55x10) je vedeno v celkovém rámu (35x22).

Barevné provedení:
• bílá a hnědá, zlatý dub
• možnost v nástřiku RAL
• siťovina šedá, černá a antialergická

21www.rolux.cz



22 www.rolux.cz

ŽALUZIE
Žaluzie stále představují nejrozšířenější způsob protislu-
neční ochrany. Výhodou je především jejich jednoduchost, 
rychlost montáže, minimální údržba a především cenová 
dostupnost. Hliníkové žaluzie jsou použitelné prakticky 
do všech typů oken.
Žaluzie nabízíme v různém provedení, z několika druhů 
materiálu včetně dřevin a samozřejmě v široké barevné 
škále.
Na všechny typy žaluzií poskytujeme jak záruční tak i po-
záruční servis.
Horizontální žaluzie jsou velmi jednoduchou a přitom 
kvalitní ochranou vašeho soukromí, ochranou proti slu-
nečnímu záření a mohou být také stylovým a designovým 
doplňkem vašeho domu či bytu.
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Žaluzie Žaluzie

Žaluzie

STYLE BRILANT

Provedení žaluzií
NEDOMYKAVÉ DOMYKAVÉ

OPÁL

Žaluzie s plochým čelním profilem s bočními krytkami, 
ovládané pomocí řetízku.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá
• lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie s plochým čelním profilem bez bočních krytek, 
ovládané pomocí řetízku.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie s oblým čelním profilem bez bočních krytek, 
ovládané pomocí řetízku.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)
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Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s 
oblým krycím plechem.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: vzorkovník barev č.60-65
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s 
oblým krycím plechem.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: vzorkovník barev č.50-55
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s 
rovným krycím plechem.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: vzorkovník barev č.60-65
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s 
rovným krycím plechem.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: vzorkovník barev č.50-55
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie

Žaluzie

Žaluzie

BRILANT 
Naturline

BRILANT 
Woodline

OPÁL 
Naturline

Žaluzie

OPÁL
Woodline
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Žaluzie Žaluzie

Žaluzie

25x25
spodní vývod

INTERIÉROVÉ

25x25
čelní vývod

Provedení žaluzií
NEDOMYKAVÉ DOMYKAVÉ

Žaluzie ovládané pomocí řetízku, který vede bokem, podél 
lamel

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX, imitace dřeva
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie ovládané pomocí řetízku, který vede před lamelami.

• profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
• lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX, imitace dřeva
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)

Žaluzie ovládané pomocí provázku a tyčky (barva bílá, hně-
dá, průhledná)

• profily v barvě bílá, hnědá, okr, šedá (19x27mm) (25x25mm)
• imitace dřeva 
• lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX, imitace dřeva
• boční silonové vedení
• provedení: domykavé (celostínící)
                     nedomykavé (standartní)
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(Pouze ilustrativní - pro přesné odstíny si prosím vyžádejte vzorkovník na fimě ROLUX žaluzie s.r.o.)

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Domykavé

Standardní

01

22

06

28

11

32

02

23

07

29

12

33

04

24

09

30

15

34

17

38

05

26

10

31

16

37

19

39 42

VZORKOVNÍK LAMEL ROLUX

VZORKOVNÍK PROFILŮ
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