
ROLETA PLISÉ
SKLÁDANÁ ROLETA

Skládaná roleta PLISÉ je moderní, dekorativní a vysoce funkční stínicí prvek vhodný do jakéhokoli 
interiéru.

Roletu lze použít jak pro svislá okna či dveře, tak i pro střešní okna a jiná atypická zastínění. Díky 
upevnění přímo u skla napomáhá roleta optimalizovat tepelnou pohodu v místnosti. V letním 
období velmi dobře zabraňuje pronikání nežádoucího tepla dovnitř, v zimním období pak naopak 
zamezuje úniku tepla ven.

PLISÉ je variabilní systém, který lze stahovat libovolně po celé délce okna, umožňuje tak regulovat 
míru zastínění podle aktuálních potřeb.

Systém PLISÉ je dostupný v mnoha barevných provedeních, včetně dekorů dřeva. V nabídce jsou 
dostupné tři základní verze systému: PLISÉ UNO, PLISÉ VARIO a PLISÉ DUO.

 V naší široké nabídce textilií pro rolety PLISÉ naleznete textilie různých druhů, barevností, designů 
a funkčních vlastností. 
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ROLETA PLISÉ
Standardní provedení rolety zahrnuje:

• profily v bílé barvě
• stínicí textilii
• šňůrkové vedení v barvě látky
• ovládací madla v barvě profilů nebo transparentní barvě
• montážní úchyty (montáž do rámu / zasklívací lišty)

Nadstandardní a příplatkové provedení rolety:
• barevné provedení: šedá RAL 9006, stříbrná anoda, béžová RAL 1014, světle hnědá RAL 8003,

tmavě hnědá RAL 8028, antracit RAL 7016
• barevné provedení dekor dřeva: sosna, winchester, zlatý dub, ořech, tmavý dub rustikal,

mahagon
• střešní systém s lanky (silonové nebo ocelové)
• boční krycí lišty profilované
• držáky pro montáž na rám (čelně)
• držáky pro montáž bez vrtání
• stahovací tyč

Rozměry rolety:
• maximální šířka: 150 cm
• maximální výška: 220 cm
Nestandardní rozměry rolet Vám vyrobíme pouze po 
předchozí konzultaci.

Stínicí materiál:

• textilie PLISÉ

Verze plisé rolet:
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Barevnost: 

Bílá RAL 9016 Šedá RAL 9006 Antracit RAL 7016 Hnědá RAL 8019

Sosna Winchester Zlatý dub

Ořech Tmavý dub rustikal Mahagon

Béžová RAL 1014 Hnědá sv. RAL 8003 Stříbrná anoda Champagne anoda

Černá anoda


