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Rolety zewnętrzne Rojafl ex ze względu na ich wszech-
stronną funkcjonalność stanowią integralną składową 
nowoczesnych technologii budowlanych.

Wzajemnie połączone profi le rolet wraz listwą dolną 
tworzą tak zwany pancerz (płaszcz) rolety, który zape-
wni w Państwa mieszkaniach dobrą ochronę termiczną. 
Rolety zewnętrzne zmniejszają straty ciepła przez okna 
zimą co oznacza, że rolety zewnętrzne przyczyniają się 
do zmniejszenia kosztów ogrzewania, natomiast latem 
ich główną zaletą jest możliwość utrzymywania przy-
jemnego chłodu w pomieszczeniu, dzięki zatrzymaniu 
promieni słonecznych przed szybą.

Elastyczność zastosowań!
Państwo także znajdą dla siebie odpowiednią roletę ze-
wnętrzną!, ze względu na różnorakie rodzaje montażu, 
bogatą kolorystykę oraz elastyczne rozwiązania, rolety 
zewnętrzne pasują do każdego okna.

Rojafl ex  - Rolety elewacyjne i pancerze -jakość która 
przekonuje!

ROLETY ZEWNĘTRZNE -  
wysoka jakość, nowocześnie i bezpiecznie

.. więcej wygody i bezpieczeństwa
             .... w Państwa domach

manualna lub z napędem elektrycznym
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Skrzynki rolet

Listwy dolne 

Skrzynki roletowe - są głównym elementem składowym 
rolety zewnętrznej. Dostępne są w różnych rodzajach, 
mogą Państwo wybrać między skrzynką prostokątną tzw. 
ściętą po półowalną i owalną. Solidna aluminiowa po-
krywa boczna zapewnia odpowiednią stabilność skrzynki 
rolety.  

Prowadnice

Prowadnice - profi le aluminiowe z możliwością wyboru, 
między elastyczną uszczelką plasti kową lub szczotkową. 
Także tutaj oferujemy Państwu wybór odpowiedniej pro-
wadnicy w zależności od potrzeby i w zależności od sytuacji 
montażowej – na zewnątrz wnęki czy też do wewnątrz wnęki 
okiennej znajdą Państwo pasującą prowadnicę.

Profi le roletowe

Profi le roletowe – oferujemy Państwu profi le Aluminio-
we lub PCV – oraz możliwość wyboru pomiędzy różnymi 
wielkościami profi li. Bogata kolekcja profi li o wysokiej ja-
kości – w zakresie profi li aluminiowych: AL 37, AL 39, AL 
45, AL 52 i AL 55 mm – w zakresie profi li PCV: PCV 37 oraz
PCV 52 mm. Stosowana w procesie produkcyjnym aretac-
ja profi li, zabezpiecza wszystkie produkowane przez nas
pancerze roletowe, przed niepożądanym przesunięciem
lub wysunięciem profi lu z pancerza.

Listwy dolne z tłoczonego aluminium wyposażone w 
odporne na warunki atmosferyczne uszczelki gumowe, 
tworzą stabilne zakończenie pancerza rolety.

Rodzaje sterowań

Zwiajcze taśmy/sznura lub napędy rurowe. Oferujemy 
szeroki zakres różnych sterowań od standardowych zwijac-
zy natynkowych dla manualnego sterowania, napędów ru-
rowych z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi do no-
woczesnych elektrycznych radiowych napędów rurowych 
z funkcją blokady oraz detekcji przeszkód, wszystko jest 
możliwe.

Rodzaj montażu

Montaż na elewacji – skrzynka a także prowadnice rolety 
montowane są na elewacji budynku na zewnątrz ościeża 
okiennego, ten rodzaj montażu najczęściej nie ogranicza 
dopływu światła do pomieszczenia.

Montaż w ościeżu okna lub drzwi – skrzynka i prowad-
nice zamontowane w ościeżu, pozwala to na harmonij-
ne zintegrowanie rolety z oknem – drzwiami tarasowy-
mi. Jednakże, tego typu instalacja powoduje niewielką 
utratę dopływu światła.


