Keď vám slnko svieti do očí...

Rolety
Vyššia bezpečnosť
pre vaše súkromie

Typy roliet

Roletový systém ALUBOX patrí do skupiny predokenných roliet
s priznanou krabicou. Ideálny je pre dodatočnú montáž, upúta svojou
funkčnosťou a dizajnom. Výhodou je aj rýchla aplikácia.
Praktická verzia s integrovanou rolovacou sieťou proti hmyzu. Lamely
môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú vyplnené PU
penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou oderuvzdorného
laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Hliníkové vodiace lišty sú
vybavené kefkovým tesnením. Ovládanie môže byť manuálne alebo
motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, centrálnym alebo
diaľkovým ovládaním.

Roleta typu ALURUND patrí do skupiny produktov predokenných
roliet s priznanou krabicou. Ideálna je pre dodatočnú montáž a je
určená pre náročných architektov. Box a vodiace lišty sú zaoblené, tým
vytvárajú jedinečný oblý vzhľad výrobku.
Praktická verzia s integrovanou rolovacou sieťou proti hmyzu. Lamely
môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú vyplnené PU
penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou oderuvzdorného
laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Hliníkové vodiace lišty sú
vybavené kefkovým tesnením a krytom, ktorý chráni pred nedovolenou
demontážou samotnej rolety. Ovládanie môže byť manuálne alebo
motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, centrálnym alebo
diaľkovým ovládaním.

Unikátne, elegantné, prepracované, jednoducho sofistikované. Svojou funkciou, variabilitou a trendovým dizajnom
dodávajú priestoru štýl a vytvárajú pohodovú atmosféru
domova. Pre energeticky úsporne rozmýšľajúceho človeka
rolety sú ideálnym riešením tienenia, ochrany okien a
sklených plôch. Výrazne znížia prestup chladu do miestnosti
v zime a prestup tepla v lete. Tlmia rušivý hluk, chránia pred
poveternostnými vplyvmi, tým predlžujú životnosť okien.
Zvyšujú bezpečnosť objektu a dokonale chránia súkromie
pred cudzími pohľadmi.

Najpopulárnejšia roleta typu ALUPUC je určená pre novostavby
a rekonštrukcie budov. Radíme do skupiny predokenných roliet
s nepriznanou krabicou. V prípade vypustenia krabice do boku ostenia,
je možné zabudovať ovládanie v interiéri do steny.
Praktická verzia s integrovanou rolovacou sieťou proti hmyzu. Lamely
môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú vyplnené PU
penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou oderuvzdorného
laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Hliníkové vodiace lišty sú
vybavené kefkovým tesnením. Ovládanie môže byť manuálne alebo
motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym, centrálnym alebo
diaľkovým ovládaním.

Roleta s názvom NADOK S patrí do skupiny nadokenných roliet.
Odporúčame použitie pri výmenách okien aj vo veľkých výškach.
Roleta je namontovaná priamo na okno vo výrobe dodávateľa a pri
montáži sa spolu s oknom naraz osádza do okenného otvoru. Vonkajší
povrch krabíc a vodiacich líšt môže byť upravený farbou RAL alebo
fóliou imitácie dreva - RENOLIT.
Lamely môžu byť hliníkové alebo plastové. Hliníkové lamely sú
vyplnené PU penou. Povrch lamely je upravený dvojitou vrstvou
oderuvzdorného laku, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť roliet. Vodiace
lišty môžu byť hliníkové alebo plastové s tesnením. Ovládanie môže
byť manuálne alebo motorické. Motorické rolety sa ovládajú miestnym,
centrálnym alebo diaľkovým ovládaním.

Príslušenstvo a prevedenie

Možnosti ovládania roliet

Možné príslušenstvo

Miestne ovládanie SMOOVE

Integrovaná rolovacia sieť *

*

(okrem NADOK S)

Zámok FAB do záverečnej lišty

Praktické riešenie pre ochranu
pred nepríjemným hmyzom. Je
vybavená brzdou pre navíjanie
a pohodlným úchytom Easy-Click.
Ukončovacia lišta s možnosťou
teleskopického výsuvu poskytuje
utesnenie voči okennému profilu.

Zaoblený kryt pre VL **

**

(len pre ALURUND)

Zvýšte si pocit bezpečia pomocou zámku FAB, zabudovaného
do záverečnej lišty. Je možné
dodať v štandardnej bielej alebo
hnedej farbe.

Prídavný L profil ***

***

Smoove 1 io
Pure Shine

Situo 1 a 5 io II
Pure

Smoove 1 io
Silver Shine

Situo 1 a 5 io II
Iron

Smoove 1 io
Black Shine

Situo 1 a 5 io II
Natural
Situo 1 a 5 io II
Arctic

(len pre NADOK S)

Použitím prídavných L profilov zo strany interiéru ako aj
z exteriéru, umožníme úplné
prekrytie boxu rolety v priestore
prekladu. Podmienkou je použitie spodnej revíznej klapky pre
opravu rolety.

Zaoblený ochranný kryt vodiacej
lišty zvyšuje úroveň ochrany pred
demontážou roletového systému,
zároveň rolety ALURUND získajú
jedinečný vzhľad a moderný dizajn.
Všetko smeruje do oblúku...

Diaľkové ovládanie SITUO

Farby rámu

Situo 1 io II

Situo 5 io II

Jednokanálový nástenný ovládač io-homecontrol® pre ovládanie jedného tieniaceho prvku alebo skupiny. Dotykové
ovládanie. Ovládač a rámček sa vyberajú samostatne.

Prenosný diaľkový ovládač jeden- alebo päťkanálový pre ovládanie
io pohonov. Základné funkcie sú: smer hore, stop, dole. Funkcia MY
nastaví zariadenie do Vašej obľúbenej polohy.

Centrálne ovládanie NINA

Riadenie domácnosti TAHOMA

Prevedenie RAL

Rám rolety tvoria: krabica, vodiace lišty a záverečná lišta.
Ponúkame široký výber zo škály RAL, cca. 2500 farebných odtieňov.

ÚSPORA ENERGIE

Prevedenie RENOLIT

BEZPEČNÁ
DOMÁCNOSŤ

Rám rolety je možné povrchovo upraviť aj fóliou v imitácii dreva.
Ponúkame široký výber zo škály RENOLIT, cca. 50 farebných odtieňov.

TIENENIE

Typy lamiel

EXTERIÉROVÉ
TIENENIE

NINA TIMER

OSVETLENIE

NINA

RM 37

Vysokokvalitný PVC profil.
Hrúbka steny: 0,7 mm.
Krycia výška: 37 mm.
Hmotnosť: 3,60 kg/m2.

M 317

Valcovaný Al profil s PU penou.
Hrúbka steny: 0,30 mm.
Krycia výška: 37 mm.
Hmotnosť: 2,80 kg/m2.

MY 442

Valcovaný Al profil s PU penou.
Hrúbka steny: 0,30 mm.
Krycia výška: 42,0 mm.
Hmotnosť: 3,45 kg/m2.

DOKOVACIA STANICA

NAPÁJACÍ ADAPTÉR

Diaľkový ovládač s rozhraním intuitívneho dotykového
displeja pre zlúčenie a ovládanie niekoľkých zariadení
ako žalúzie, látkové rolety, markízy, či rolety samostatne aj
spoločne.

Systém TaHoma® je v súčasnej dobe jednou z najkomplexnejších platforiem na trhu. Je kompatibilný s viac ako 250 radmi výrobkov ako napr.
dvere, okná, rolety, žalúzie, vjazdové brány, garážové brány, kúrenie,
osvetlenie, monitorovacie kamery a poplašné systémy.

Naše ďalšie výrobky, služby a kontakt
Ďalšie výrobky

Služby
Odborne vám poradíme...
Obávate sa, či ste našli správne technické riešenie? My Vám to uľahčíme. Prostredníctvom online chatu počas pracovnej
doby Vám poskytneme technické poradenstvo. Pýtajte sa a my Vám poradíme nezáväzne a zadarmo.

Radi vám to naceníme...
Opúšťa Vás trpezlivosť, cenové ponuky sú ešte stále v nedohľadne? U nás je to veľmi jednoduché. Stačí, ak vyplníte náš
krátky formulár pre žiadosť o cenovú kalkuláciu a my Vám ju zašleme e-mailom do 24 hodín grátis.

Za krátko to vyrobíme...
Termín dodávky prispôsobíme Vašim požiadavkám. Možné je aj expresné dodanie tovaru mimo štandardnej dodacej
lehoty. Naše skladové zásoby a vlastná výrobná technológia zaručujú, že Vašu objednávku vybavíme rýchlo a kvalitne.

Spoľahlivo montujeme...
Zamestnávame profesionálnych montážnikov, ktorých pravidelne školíme pre naše výrobky. Dlhoročná prax a odbornosť
montážnych skupín môžu garantovať kvalitne prevedenú montáž. Spoľahnite sa!

5 rokov vám zaručíme...
v

r

oko

Naši renomovaní zahraniční dodávatelia sú zárukou kvality našich výrobkov. Všetky komponenty prechádzajú prísnou
kontrolou kvality u našich dodávateľov. Pre motory a príslušenstvo Vám ponúkame 5-ročnú záruku SOMFY GARANTIE.

Pokazené opravíme...

Kontaktujte nás
PLAST-EX, spol. s r.o.
Kostolná 31, 900 24 Veľký Biel
00421 2 4591 6002
info@plast-ex.sk
www. plast-ex.sk

Priestor pre partnera
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Základom rýchleho a kvalitného servisného zásahu sú dostatočne vybavené skladové zásoby a vyhradená skupina
odborníkov pre servis. Naše služby nekončia predajom. Zmluvným partnerom ponúkame 24-hodinový servis.

