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System podtynkowy

Systemy nadstawne

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Dlaczego rolety?

ZREDUKUJ 
napływ ciepła latem

Ochrona przed chłodem
Zamknięte rolety efektywnie
zmniejszają straty ciepła przez
okna oraz koszty ogrzewania.

1
Ochrona przed hałasem
Hałas wpływa na jakość życia i może być
szkodliwy dla zdrowia. Nowoczesne rolety
stanowią skuteczną ochronę.

2
Ochrona przed spojrzeniami
Chroń swoją prywatność za pomocą rolet, bez
nich po zmroku łatwo zobaczyć co dzieje się
w oświetlonych pomieszczeniach.

3
Ochrona przed przegrzewaniem
Latem rolety mogą stanowić skuteczną ochronę
przed słońcem. Twoje mieszkanie mniej się 
nagrzewa, a Twoje rośliny lepiej rosną.

4
Powiększenie wartości
Rolety poprawiają bilans energetyczny Twojego 
domu oraz zwiększają wartość nieruchomości.5

ZYSKAJ 
lepszą izolację zimą
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System podtynkowy AluTerm Innowacyjne systemy naokienne NowoTerm są kluczowym produktem w naszej 

ofercie. Przemyślana konstrukcja pozwala dopasować cechy funkcjonalne oraz 
estetyczne rolet do indywidualnych wymagań użytkowników i doskonale 
wkomponować je w każdy projekt i elewację budynku.

Rolety NowoTerm pozwalają na różne sposoby zabudowy oraz wykończenia, 
umożliwiając precyzyjne dostosowanie ich wyglądu do własnych preferencji. 
Zabudowa całkowita rolety pozwala zachować czystość architektoniczną elewacji 
i wnętrza budynku, a wariant z częściową zabudową lub bez zabudowy pozwala 
wykończyć roletę przy zastosowaniu szerokiej palety oklein.

Rolety naokienne zachowując walory estetyczne, pozwalają na uzyskanie 
wyjątkowej izolacji termicznej oraz akustycznej. Przy ich zastosowaniu nie 
naruszamy zewnętrznej warstwy izolacyjnej budynku, a dodatkowo wewnątrz 
każdej skrzynki znajduje się izolacja styropianowa.

Systemy nadstawne NowoTerm

Do wszystkich typów rolet można zastosować system 
siatek przeciwinsektowych Moskito. Moskitiera zwija się 
do skrzynki roletowej i pracuje niezależnie od pancerza 
rolety. Zastosowanie systemu Moskito zabezpiecza 
dodatkowo wnętrze budynku przez insektami, przy 
jednoczesnym zachowaniu dostępu światła i powietrza. 
Jest to estetyczne i nowoczesne rozwiązanie, które 
zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.

Moskitiery zintegrowane z roletą
Pro�le aluminiowe tworzące pancerz rolety wypełnione są pianką poliuretanową, która zwiększa ochronę przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz hałasem. Wielowarstwowe lakierowanie proszkowe powierzchni 
zapewnia trwałość koloru pancerza. Pro�le występują w wielu odmianach, różniących się grubością, wysokością, 
sztywnością itp. co pozwala na precyzyjny dobór w zależności od koloru, powierzchni rolety czy poziomu ochrony.

Pancerze z pro�li PCV stanowią doskonałą alternatywę dla osób poszukujących korzystniejszych ekonomicznie 
rozwiązań.

Pro�le aluminiowe i PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE

System AluTerm
+ Moskitiera

System NowoTerm Plus
+ Moskitiera

System NowoTerm
+ Moskitiera

Pro�l aluminiowy
- gięty

Pro�l aluminiowy
- ekstrudowany

Pro�l PCV

System do zastosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych 
budynkach. Skrzynka roletowa po otynkowaniu jest niewidoczna. 
Widoczne elementy rolety oferowane są w szerokiej gamie 
kolorystycznej, co pozwala na dopasowanie ich do każdej elewacji i 
okien. Rolety w systemie AluTerm idealnie wkomponowują się w 
elewację budynku stanowiąć jej integralną część. 

Nowoczesna konstrukcja skrzynki pozwala na wykonywanie prac 
konserwatorskich i serwisowych bez zakłócania  prywatności 
domowników. System AluTerm zapewnia perfekcyjną izolację 
termiczną i akustyczną, ponieważ jako dodatkowe zamknięcie otworu 
nie ingeruje w konstrukcję nadproża, okna i drzwi, a tym samym nie 
narusza ich właściwości izolacyjnych. Stosując nasze rolety w budynku 
ogranicza się w znacznym stopniu koszty ogrzewania zimą, a latem 
zmniejsza się nagrzewanie pomieszczeń.

Rolety wykonane z wysokogatunkowej blachy charakteryzują się 
podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników 
atmosferycznych.

Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie lub poprzez napęd 
elektryczny. Odpowiednio przemyślany system sterujący pozwala na 
komfortową i całkowicie zautomatyzowaną obsługę.


