
ROLETA ROLSUN
CELOSTÍNICÍ  ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA
Roleta ROLSUN je celostínicí roleta pro střešní okna, která zaručuje dokonalé zastínění. Roleta je 
v kazetě a po stranách je opatřena profilovanými vodícími lištami z eloxovaného hliníku. Roletu 
ROLSUN tak lze použít do většiny střešních oken. Při zvolení zatemňujících látek Blackout nebo 
Primera dosáhnete navíc úplného zatemnění místnosti.

Roleta ROLSUN se ovládá ručním stahováním za spodní hliníkový profil, lze ji zastavit  v jakékoli poloze 
a zvolit tak optimální míru zastínění nebo zatemnění. Roleta obsahuje pružinový mechanismus 
a speciální aretační prvky, díky kterým nedochází k prověšování látky nebo jejímu vypadávání  
z bočních lišt.

Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce naleznete desítky barevných odstínů, 
moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících. Nejvhodnějšími materiály pro rolety 
do střešních oken jsou textilie s vysokou mírou solární reflexe, které nejlépe zabrání prostupu 
nežádoucího tepla do interiéru. 

DOMOV VE VAŠEM BYTĚ
www.pavon.cz

„M
o

d
e

rn
í,

 p
ra

k
ti

ck
á

 a
 p

o
lo

h
o

va
te

ln
á

“



ROLETA ROLSUN
Standardní provedení rolety zahrnuje:
• samotoč s pružinovým mechanismem
• hliníkový kryt rolety
• boční hliníkové vodící lišty 
• stínicí textilii
• hliníkový spodní zátěžový profil s těsněním
• barevné provedení: eloxovaný hliník, plastové příslušenství v šedé barvě  

Nadstandardní a příplatkové provedení rolety:
• stahovací tyč (teleskopická)

Rozměry rolety:
• maximální šířka: 120 cm
• maximální výška: 140 cm
Z některých materiálů je s ohledem na velikost nábalu možné vyrobit rolety ROLSUN pouze s omezenou výškou. Pro výrobu rolety 
ROLSUN není zcela vhodný materiál VEROGLIM, standardně se z tohoto materiálu nevyrábí. Nestandardní rozměry rolet Vám 
vyrobíme pouze po předchozí konzultaci.

Stínicí materiál:
• textilie STANDARD
• textilie SCREEN

Umístění rolety:
Roleta ROLSUN se montuje přímo do okenního křídla. Odvíjení látky rolety se vhledem k její 
konstrukci vyrábí vždy směrem od okna.
UPOZORNĚNÍ: Hloubka rámu ke sklu musí být minimálně 45 mm. Sklon střechy nesmí být menší než 30°.

Barevnost:
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