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Informácie uvedené v týchto reklamných materiáloch majú len informačný a ilustratívny 
charakter. Špecifikáciu produktu je potrebné overiť a porovnať s technickými údajmi od 
výrobcu.

Výhody roliet Drutex:
Bezkompromisná bezpečnosť

Rolety sa vďaka rôznym riešeniam súvisiacich s možnosťou zablokovania ich 
dvíhania, prípadne s ich riadením, stali účinnou ochranou proti zlodejom 
a lupičom.

Ideálna ochrana proti hluku

Rolety umožňujú obmedziť vnímaný hluk, zaručujúc tým pádom ticho a po-
hodlie.

Vynikajúca tepelná izolácia 

Použitie vysoko kvalitných materiálov je zároveň aj investíciou do energeti-
ckej účinnosti a do zníženia spotreby energie v budove, čo významne znižuje 
náklady na vykurovanie. 

Výskum uskutočnený v ITB potvrdil, že okno Iglo 5 so súčiniteľom  
Uw= 0,99 W/(m2K) po zatiahnutí rolety získalo súčiniteľ prestupu tepla na 
úrovni len 0,75 W/(m2K)*.

Kvalita a estetika

Rolety sú vyrobené z najlepších komponentov, z čoho vyplýva ich spoľahli-
vosť a vysoké estetické hodnoty. Vďaka moderným výrobným materiálom 
a perfektnému prevedeniu v každej fáze výrobného procesu sú po dlhé roky 
zárukou elegancie a pohodlného používania.

Komfort a jednoduché používanie

Rolety je možné ovládať v závislosti od individuálnych potrieb zákazníka, tzn. 
ručne alebo pomocou elektromotora. K dispozícii je tiež možnosť inteligent-
ného riadenia roliet pomocou diaľkového ovládača, tabletu alebo smartfónu.

01 strieborná
02 biela
03 šedá

05 slonia kosť
08 tmavohnedá
09 hnedá

23 antracit 
24 zlatý dub
28 orech

Dostupné farby pancierov:

Krása a estetika panciera rolety
Hliníkový pancier rolety vyplnený tepelnoizolačnou penou je dostupný v 
nasledujúcich farbách: antracit, hnedá, orech, tmavohnedá, zlatý dub, strie-
borná, šedá, biela, slonovinová. Okrem toho je možné použiť koncové lišty v 
takej istej farbe, čo významne vplýva na estetickú hodnotu a celkový vzhľad 
rolety. Vysoká kvalita a pevnosť panciera sú zárukou vynikajúcej energetickej 
účinnosti, pevnosti a odolnosti voči vetru.
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*pre okno s rozmermi 1500 x 1500 mm podľa skúšok v ITB
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Druhy roliet Drutex:

Systém nadokenných roliet z PVC 
Nadokenné rolety z PVC tvoria systém s oknom integ-

rovaných roliet, ktorý je možné použiť počas výstavby 

domu alebo pri výmene okien. Široká farebná škála boxov 

a vodiacich líšt z PVC a hliníkových pancierov, a rovnako aj 

rôznorodosť pohonov roliet a ich zabezpečenia umožňuje 

splniť všetky požiadavky zákazníkov. 

Moderný systém vonkajších roliet ponúka vysoký stupeň 

tepelnej a akustickej izolácie. Dodatočnou výhodou je 

možnosť objednať rolety so vstavanou sieťkou proti hmyzu.

S DOLNOU REVÍZNOU KLAPKOU
dostupné rozmery 170, 210 alebo 240 mm (výška boxu)

umožňuje zabudovanie z vnútornej alebo z vonkajšej 
strany, vďaka čomu sa viditeľnou stáva len vodiaca 
lišta a hliníkový pancier, čo zásadne vplýva na estetiku 
rolety po jej namontovaní

pri údržbe je možné získať prístup k boxu po ot-
vorení revíznej klapky umiestnenej v dolnej časti 
roletového boxu

 

S REVÍZNOU KLAPKOU SPREDU
dostupné rozmery 170, 210 alebo 240 mm (výška boxu)

konštrukcia umožňuje zabudovať roletu z jednej 
strany, vďaka čomu ju nebude z vonkajšej strany 
budovy vidieť

servis je možné vykonávať po otvorení revíznej 
klapky umiestnenej na čelnej strane boxu vo vnútri 
v miestnosti

Systém adaptačných 
hliníkových roliet
Systém vonkajších hliníkových roliet je určený pre použitie 
v už existujúcich budovách, alebo v budovách vo výsta-
vbe. Celá roleta je vyrobená z hliníka a je dostupná vo 
vybraných farebných odtieňoch z palety RAL prípadne v 
drevodekoroch. Pancier vyrobený z hliníkových profilov 
vyplnených polyuretánovou penou, sa zvíja do boxu 
umiestneného na stene alebo v okennom otvore. Box v 
tomto prípade tvorí ozdobný prvok a svojím vzhľadom 
je prispôsobený vzhľadu budovy. Možná je aj montáž 
moskytiéry integrovanej s roletou.

Typy nadokenných roliet:

Typy adaptačných roliet:
ROLETA 45° 

dostupné rozmery: 137, 165 a 180 mm (výška boxu)
vyznačuje sa charakteristicky zrezaným boxom bez 
pravého uhla
dostupná vo vybraných farebných odtieňoch palety 
RAL

OVÁLNA ROLETA
dostupné rozmery: 139x145; 167x171; 182x190 mm 
(výška boxu)
aerodynamický tvar vynikajúco ladí s jemnými 

prvkami budovy
hliníkový pancier je farebne zladený s boxom vo 
vybraných farebných odtieňoch palety RAL

PODOMIETKOVÁ ROLETA
dostupné rozmery: 137, 165 alebo 180 mm
vďaka otváranej klapke umiestnenej v dolnej časti 
rolety môže byť namontovaná niekoľkými spôsobmi
možnosť upevnenia čelnou stranou boxu
vybrané farebné odtiene palety RAL 

Vonkajšie rolety sú vynikajúcim riešením počas celého roka. Sú skvelým nápa-
dom tak v lete, ako aj v zime. V lete vonkajšie rolety chránia miestnosti pred 
prehrievaním, v zime zase pred stratami tepla. Okrem toho môžu poskytnúť 
účinnú ochranu proti vlámaniu. Vonkajšie rolety sú vďaka svojej funkčnosti 
neoddeliteľnou súčasťou moderných stavebných technológií.

Viete, že...

Rozhodne najpohodlnejším riešením je systém rádio-
vého ovládania RTS. 

Systém RTS umožňuje centrálne ovládanie všetkých 
roliet, prípadne samostatné ovládanie každej indivi-
duálnej rolety. Systém umožňuje tvorbu skupín, napr. je 
možné ovládať samostatne rolety na východnej strane 
budovy, a samostatne rolety na západnej strane. Rolety 
je možné ovládať z rôznych miest a ľubovoľne meniť ich 
polohu, v závislosti od potrieb. Okrem toho je možné 
naprogramovať čas zdvíhania a spúšťania roliet počas 
našej neprítomnosti, čo vplýva na Vašu bezpečnosť. 
Inteligentné riešenia používané pri ovládaní roliet um-
ožňujú vybaviť rolety atmosférickými senzormi, vďaka 
ktorým získame bezkompromisné pohodlie v prípade 
náhlej zmeny počasia.

Vybavenie rolety elektrickým pohonom výrazne zlepšuje 
jej výhody ale predovšetkým Vaše pohodlie, komfort 
používania a úspory energie.

Existuje niekoľko spôsobov pohodlného zdvíhania 
a spúšťania roliet:

ručný – pomocou popruhu, kľuky alebo popruhu  
s kľukovým prevodom 
automatický – pomocou diaľkového ovládača, kľuča 
alebo vypínačom

káblové
 individuálne ovládanie
 systém je možné rozšíriť o ovládanie pomocou 
diaľkového ovládača

bezdrôtové     
 systém rádiového ovládania RTS
 existujúci systém je možné kedykoľvek
 rozšíriť
 inštalácia na ľubovoľnom mieste

inteligentné ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača, tabletu alebo smartfónu

Inteligentné systémy riadenia


