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  PROPONUJEMY: 

⇒ FINEZJA – roleta ze sprzęgiełkiem, przykręcana, w prowadnicach, tkanina w 

świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą. 

⇒ FINEZJA BIS – roleta samohamująca, przykręcana lub przyklejana, w 

prowadnicach, tkanina w świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + 10,- szt., RAL i 

srebrny za dopłatą oraz okleiny drewnopodobne dopłata 50%. 

⇒ GRACJA – roleta samohamująca, przyklejana lub wieszana na wieszakach, w 

prowadnicach, tkanina poza światłem szyby, kolory biały/brąz/srebrny wg cennika + RAL 

za dopłatą 

⇒ GRACJA MINI PCV – mniejsza plastykowa odmiana rolety GRACJA, kolory 

tylko biały wg cennika minus 10%. 

⇒ GRACJA SPREZYNOWA – roleta GRACJA z mechanizmem 

sprężynowym, kolory  biały/brąz/srebrny wg cennika + 16,5, możliwość montażu „od 

dołu”. 

⇒ STANDARD – roleta samohamująca, wolnowisząca, przykręcana do ściany, 

ościeża bądź sufitu, 11 kolorów mechanizmów i osprzętu, wg cennika. 

⇒ LUIZA – roleta STANDARD w kasecie, możliwość zastosowania prowadnic, 

montaż jak VERTICALE, kolory biały/srebrny wg cennika + 70,- mb szer. 

⇒ MINI – roleta wolnowisząca samohamująca, przykręcana do skrzydła lub zawieszana 

na wieszakach, tkanina po za światłem szyby, kolory biały/brąz wg cennika. 

⇒ DEKOLUX – roleta do okien dachowych, 3 typy, mechanizm sprężynowy, kolory 

biały/srebrny/sosna ciemna wg cennika. 

⇒ VERTICALE – żaluzje pionowe, kolor tylko biały, wg cennika 

⇒ SIATKI – przeciw owadom w ramce aluminiowej, jako drzwi otwierane, roleta 

zewnętrzna lub przyklejane na rzep, kolor biały/brąz wg cennika złoty dąb dopłata 50% 
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POMIARY ROLETEK 
 
  Pomiar okna do zamówienia roletek materiałowych nie jest operacją 
skomplikowaną, ale należy wykonać go bardzo starannie (dotyczy to szczególnie roletek 
w kasetkach z prowadnicami montowanymi na listwach przyszybowych). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

1. szerokość (a) 
2. wysokość (b) 
3. szerokość i rodzaj listew przyszybowych (c) 
4. odległość od klamki (d) szczególnie przy GRACJI 
5. stronę, po której wygodnie będzie obsługiwać roletkę (p/l) 
6. wybór materiału (kolor, skuteczność zaciemnienia, max wymiary) 
7. wybór rodzaju roletki (zależnie od przeznaczenia) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe oznaczenia w punkcie 1,2,3,4 dotyczą roletek 
FINEZJA, FINEZJA BIS, GRACJA, GRACJA MINI PCV, GRACJA 
SPREZYNOWA. 
Przy roletach STANDARD i MINI podajemy wymiar samego materiału, 
a przy rolecie LUIZA wymiar otworu, który chcemy pokryć. 
Rolety do okien dachowych DEKOLUX, żaluzje pionowe VERTICAL 
oraz siatki przeciw owadom mają osobne sposoby pomiarów opisane 
w działach tych wyrobów. 
 
 

UWAGA: wszystkie wymiary podajemy w milimetrach 



 3

roleta FINEZJA 
 

Jest to roleta w kasetce 
przykręcana do listew 
przyszybowych skrzydła lub ramy 
okiennej. Kasetka (a) i tkanina 
wchodzi w światło szyby. 
Prowadnice (b) przykle-jane są do 
listew przy-szybowych. Kasetka i 
listwy aluminiowe są w kolorze 
białym i brązowym w standardzie a 
z palety RAL za dopłatą. 

Roletka posiada w standardzie  zaślepki (c) na mechanizm, co 
znacznie uatrakcyjnia jej wygląd. Roletka posiada blokadę poprzez 
zaczep montowany do okna, można zastosować kółko napinające 
łańcuszek. W rolecie istnieje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
prowadnic:  
 aluminiowe: typowe 35 mm, 

uniwersalne 35 mm (za 
dopłatą), płaskie 25 mm,  

 PCV: płaskie 32 mm i 45 mm 
oraz skośne przykręcane 22 
mm (np. do okien drewnianych). 
Belka dolna aluminiowa rolety 

jest wyposażona w uszczelkę.  
Elementy rolety: 

a) Kaseta 
b) Prowadnice 
c) Zaślepki  
d) Mechanizm łańcuszkowy 
e) Łańcuszek 
f) Łącznik łańcuszka 
g) Belka dolna 
h) Skrzydło okienne 
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roleta FINEZJA BIS 
 

Jest to roleta w kasetce 
przykręcana lub przyklejana do 
listew przyszybowych skrzydła lub 
ramy okiennej. Kasetka i tkanina 
wchodzi w światło szyby. 
Prowadnice przyklejane są do 
listew przyszybowych. Kasetka i 
listwy aluminiowe są w kolorach 
białym, brązowym w standardzie a 
srebrnym i oklejane za dopłatą 
(okleiny jasny dąb, dąb, złoty dąb, 
mahoń, wiśnia). 

Roletka w standardzie posiada mechanizm samohamujący. 
Dodatkowym walorem roletki są zaślepki boczne.   
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roleta GRACJA 
 

Jest to roleta w kasetce przyklejana do 
skrzydła lub ramy okiennej. Kasetka nie 
wchodzi w światło szyby. Po zwinięciu jest 
całkowicie niewidoczna. Prowadnice   
przyklejane są do listew przyszybowych. 
Kasetka i listwy aluminiowe są w kolorach: 
biały, srebrny i brąz w standardzie a z palety 
RAL za dopłatą. 

Roletka ma bardzo ciekawy i nowoczesny kształt. Jest w całości 
przyklejana lub wieszana na specjalnych wieszakach – nie „uszkadza” 
okna. Można ją zamontować niezależnie od rodzaju klipsa 
przyszybowego, rodzaju oszklenia oraz znajdujących się w oknie 
poprzeczek czy słupków. Roletka idealnie nadaje się do starego 
budownictwa, gdzie występują małe szybki, szprosy itp. Posiada 
mechanizm samohamujący. Przy pomiarze tej rolety sprawdzić należy czy 
z powodu dużego rozmiaru kasety nie będzie problemów z otwarciem 
okna oraz czy prowadnica zmieści się do podstawy klamki i nie utrudni jej 
ruchu. 

 
 
Elementy rolety GRACJA: 
 
 

a) Kaseta 
b) Prowadnice 
c) Zaślepki bez mechanizmu 
d) Zaślepka z mechanizmem 
e) Łańcuszek 
f) Łącznik łańcuszka 
g) Belka dolna 
h) Skrzydło okienne 
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Roleta GRACJA występuje w trzech rodzajach: 
 

1. Typowa z mechanizmem łańcuszkowym cała aluminiowa 
2. Z mechanizmem sprężynowym (bez łańcuszka), aluminiowa, 

umożliwiającym np. zamontowanie roletki do góry nogami – 
zwijanie do dołu (uwaga dopłata za sprężynę) 

3. Mniejsza i tańsza wersja z PCV (dodatkowy rabat 10%), ale tylko 
w kolorze białym i z ograniczeniem wysokości tylko do typowych 
okien 120-150 cm wysokości. 

 
 
 
We wszystkich wersjach dokonujemy takiego samego pomiaru od 

krawędzi do krawędzi listwy przyszybowej. Przy nietypowych oknach 
możemy zmierzyć wymiary zewnętrzne (koniecznie zaznaczyć w 
uwagach na zamówieniu) pamiętając, że zewnętrzny rozstaw prowadnic 
(lub szerokość metalowej części kasetki) jest szerszy od wymiaru o 29 
mm, a długość prowadnic razem z kasetką o 82 mm. 
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roleta  
STANDARD 

 
  
Jest to roleta wolnowisząca. Możemy 

ją mocować w dowolnym miejscu – do 
ościeża, ściany bądź sufitu. Posiada ona 
mechanizm samohamujący i ładny 
zaokrąglony kształt. Jest dostępna w 11 
kolorach mechanizmów i oprzyrządowania: 
białym, szarym, brązowym, różowym, 
żółtym, beżowym, łososiowym, zielonym 
jasnym i ciemnym, granatowym i jasno 
niebieskim.  

 
 

Belka dolna obciągnięta jest materiałem.  
 

 

W zamówieniu podajemy szerokość i wysokość materiału, jaki 
chcemy uzyskać. Powinien on być o ok. 10 cm szerszy od otworu, 
aby dobrze pokrywać światło. Pamiętać należy, że szerokość 
całkowita jest o ok. 4,5 cm większa od szerokości materiału i 
pozostać musi ok. 1 cm na demontaż rolety przez otwór w 
mechanizmie.  
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Montaż rolety STANDARD polega na  przykręceniu uchwytów do 

ściany lub sufitu, zależnie od podłoża np. kołkami rozporowymi, Pamiętać 
należy o podłożeniu dołączonych podkładek, które zabezpieczają 
mechanizm przed pękaniem związanym z użytkowaniem rolety. 

 
Maksymalna szerokość rolety 

STANDARD to 220 cm a wysokość to 
240 cm. Powyżej tych wymiarów za 
dopłatą stosujemy mocniejszą rurę i 
mechanizm o średnicy Ø 45 mm (kolor 
tylko biały). Wówczas maksymalne 
wymiary to 450 cm * 450 cm. Przy tych 
wymiarach tkanina jest zszywana. 

 
 
Zarówno do rolety 

STANDARD jak i do 
wszystkich pozostałych rolet istnieje możliwość doszycia 
falbanki. Jest ona obszyta lamówką w kolorze białym lub 
na życzenie klienta dopasowanym do koloru materiału.  

 
 
 
 
 

Istnieje również możliwość pokrycia roletki 
STANDARD pokrywą i dołożenia specjalnych 
prowadnic. Powstaje wówczas roleta LUIZA. 
Montowana jest ona na specjalnych klipach lub 
wysięgnikach (tak jak żaluzje pionowe). Prowadnice 
są przykręcane lub przyklejane.  

 
W zamówieniu LUIZY jako szerokość 

podajemy wymiar wewnętrzny rozstawu 
prowadnic, a wysokość to długość prowadnic. 
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roleta 
MINI 

  
 
 Jest to roletka wolnowisząca. 
Mniejsza odmiana rolety STANDARD 
jest stosowana do montażu na 
skrzydłach okiennych. 

Można ją mocować na specjalnych 
wieszakach, przykręcać do listew 
przyszybowych lub przyklejać na 
specjalnych podstawkach. 

Roletka MINI występuje w kolorze białym 
i brązowym. Poza wieszakami można domówić 
- jak do wszystkich rolet - falbankę, oraz 
dodatkowo magnesy przytrzymujące rozwiniętą 
roletę bądź prowadzenie żyłkowe, które 
utrzymuje roletę przy skrzydle w każdej pozycji. 

W zamówieniu podajemy – tak jak w rolecie STANDARD – szerokość 
samego materiału oraz wysokość, na jaką ma się odwijać (najlepiej, by 
uniknąć pomyłek, wysokość całego skrzydła). Pamiętać należy, że 
szerokość całkowita roletki jest o ok. 4 cm większa niż podawana w 
zamówieniu szerokość materiału oraz, że materiał powinien być o ok. 4cm 
szerszy od światła szyby, aby dobrze pokrywał otwór.  

Typowa roletka MINI ma stalową belkę dolną w kolorze białym. Można 
ją wszyć w materiał by uniknąć „białego” dołu roletki, bądź do okien 
oklejanych zamówić w kolorze drewnopodobnym wg kolorów roletki 
FINEZJA BIS.  
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 roleta 
  

     DEKOLUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jest to roleta przeznaczona do okien dachowych. Posiada mechanizm 
sprężynowy i zależnie od wersji pokrywę górną i prowadnice lub tylko 
zaczepy boczne do blokady materiału. 

Występuje w kolorze srebrnym, 
białym lub drewnopodobnym (ciemna 
sosna), można w niej zastosować 
dowolny materiał z katalogu tkanin, 
Należy wziąć jednak pod uwagę duże 
nasłonecznienie a konsekwencji wysoką 
temperaturę, jaka powstaje pomiędzy szybą a tkaniną. Prowadzi to 
(szczególnie przy tkaninach ciemnych lub podgumowanych) do rozszerzenia 
tkaniny, co przy dużych wymiarach powoduje zwis materiału. 

Przy pomiarze rolet DEKOLUX mierzymy 
szerokość i wysokość od krawędzi do krawędzi (jak na 
rysunku). Dodatkowo należy podać rodzaj okna (np. 
Velux, Fakro) i opis najlepiej z tabliczki znamionowej 
przyczepionej na skrzydle. 
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Rodzaje rolet DEKOLUX: 
 
 
 
 

1. wersja podstawowa - pełna  
z pokrywą górną i prowadnicami, 
możliwość dowolnego położenia materiału. 

 
 
 
 
 

2. wersja uproszczona 
tylko z pokrywą górną  
materiał blokowany  
w trzech miejscach 

 
 
 
 

 
 

 
 

3. wersja uproszczona 
bez żadnych osłon.  
materiał blokowany  
w trzech miejscach 

 
              

    (wersja najtańsza) 
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żaluzje pionowe 
VERTICAL-e 

Są to żaluzje to tworzenia dużych przesłon na całą ścianę czy 
duże okna np. w biurach. Składają się z  szyny aluminiowej i pasów 
tkaniny o szer. 127 mm lub 89 mm. Na zamówienie można zrobić 
VERTICAL z pasów PCV. 

Żaluzje produkowane są w trzech typach rozsuwania: 
 
TYP 1 pasy zwijane do mechanizmu i łańcuszka sterującego.               
 

TYP 2 pasy zwijają się w 
przeciwną stronę niż mechanizm i 
łańcuszek sterujący. 

 
 
 
 
 

 
TYP 3 

pasy rozchodzą 
się na boki. 

 
 
 
 

W żaluzjach 
pionowych nie ma 
znaczenia strona obsługi (p / l), ponieważ dowolne ich powieszenie nie 
ma wpływu na ich wygląd ani działanie.  Żaluzje można montować do 
sufitu na plastykowych zatrzaskach lub do ściany na specjalnych 
wysięgnikach.  

Jako wymiar podajemy maksymalne gabaryty zewnętrzne.  
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siatki przeciw owadom 
MOSKITIERY 

 
 

 
 
Typy siatek przeciw owadom: 

1. najprostsza – przyklejana na specjalne rzepy 
do ościeżnicy, pakowana w trzech wymiarach 
do indywidualnego przycięcia. Gotowe wymiary 
to są: 150*75, 150*150, 150*180 

2. w aluminiowej ramce robionej na wymiar wg 
pomiaru w  kolorze białym brązowym lub 
złotego dębu (wzór pomiaru i montażu na 
następnej stronie) 

3. jako zwijana roletka zewnętrzna robiona na 
wymiar wg pomiaru z możliwością zwijania do 
góry lub na bok (również do okien 
dwuskrzydłowych ze słupkiem ruchomym) w 
kolorze białym lub brązowym. 

4. jako drzwi odchylane ze sprężyną-  
wykonywana na wymiar według pomiaru w 
kolorze białym lub brązowym 

 
 
 
 

 
                       PRZYKŁAD SIATKI W RAMCE ALUMINIOWEJ 
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Sposób pomiaru siatki w ramce aluminiowej 
 
 

 

1. Wykonujemy pomiar szerokości i wysokości ramy okiennej w 
zaznaczonych miejscach (patrz rysunek) 

2. Sprawdzamy czy wymiar „c” jest większy niż 0,8 cm. W innym 
wypadku nie ma możliwości zamontowania MOSKITIERY w ramce 
aluminiowej z kołnierzem.  

 
Sposób montażu siatki w ramce aluminiowej 

Trzymając za uchwyt umieszczamy siatkę w ramie okna i blokujemy 
przekręcając uchwyty mocujące (patrz rysunek) 

 
      


