
VENKOVNÍ ROLETY



Venkovní rolety

2 Venkovní rolety s podomítkovým boxem

Venkovní rolety představují jeden
z nejlepších a také nejpoužívanějších 
způsobů stínění rodinných domů či 
bytů. Lze je využít nejen jako ochranu 

proti slunci, ale i jako další překážku 
před únikem tepla skrz okenní otvor. 
V létě zabraňují přehřívání interiéru, 
v zimě naopak fungují jako tepelná 

izolace. Dochází tak ke značné úspo-
ře nákladů za klimatizaci a vytápění.

„prodlužují 
životnost 

oken“



Využijte velkého množství výhod, 
které nabízejí venkovní rolety

Venkovní rolety CLIMAX dokonale 
zastíní Váš interiér, ale současně, 
díky průduchům mezi jednotlivými 
lamelami, nepřicházíte o možnost 

pouštět denní světlo do místnosti
či větrat. Pokud chcete místnost do-
konale zastínit, jednoduše lamely 
dovřete. Rolety CLIMAX chrání 

okna před nepříznivým počasím
a UV zářením. Slouží dobře i jako ne-
snadná překážka překážka pro zlo-
děje, Váš dům tak bude bezpečnější.

Rolety snižují hlučnost z okolí, což 
oceníte zejména tehdy, pokud bydlíte 
u rušné silnice. Při použití venkovních 
rolet Vás nic nebude rušit a zajistí Vám 
i Vašim dětem dokonale klidný spá-
nek v tichu a úplné tmě i během dne. 
Kvalitní spánek je základem našeho 
každodenního odpočinku. Únava 
z nespavosti startuje ztrátu potřebné 
energie a oslabuje obranyschopnost 
Vašeho těla.
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Lamela z válcovaného hliníkového profi lu 
• lamela s krycí výškou 37,2 mm • síla stěny 0,3 mm • tloušťka 
lamely 8,8 mm • hmotnost 2,9 kg/m2 • učena pro maximální 
plochu rolety 7 m2 • vyplněna PUR pěnou • 8 základních 
barev + 1 příplatková

Lamela M 337

Bezkonkurenèní nabídka
7 typù lamel v sortimentu Climax.
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ROKY
ZÁRUKA

NA VŠECHNY

VÝROBKY

Lamela z válcovaného hliníkového profi lu
• lamela s krycí výškou 37 mm • síla stěny 0,3 mm • tloušťka 
lamely 7,6 mm • hmotnost 2,8 kg/m2 • učena pro maximální 
plochu rolety 6,5 m2 • vyplněna PUR pěnou • 5 základních 
barev + 14 příplatkových

Lamela M 317

Lamela z válcovaného hliníkového profi lu
• lamela s krycí výškou 37 mm • síla stěny 0,28 mm • tloušťka 
lamely 7,8 mm • hmotnost 2,6 kg/m2 • učena pro maximální 
plochu rolety 5,8 m2 • vyplněna PUR pěnou • 11 základních 
barev + 1 příplatková

Lamela M 328
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Lamela z pružného a pevného plastu s izolačními dutinkami 
• lamela s krycí výškou 36,6 mm • síla stěny 0,7 mm • tloušťka 
lamely 7,8 mm • hmotnost 3,6 kg/m2 • učena pro maximální 
plochu rolety 2,9 m2 • 8 základních barev

Lamela PVC 37

Lamela z válcovaného hliníkového profi lu 
• lamela s krycí výškou 39 mm • tloušťka lamely 8,9 mm
• hmotnost 2,8 kg/m2 • učena pro maximální plochu rolety 6,5 m2 
• vyplněna PUR pěnou • 5 základních barev

Lamela PA 39

Lamela z válcovaného hliníkového profi lu
• lamela s krycí výškou 10 mm • síla stěny 0,4 mm • tloušťka 
lamely 7,8 mm • hmotnost 6,2 kg/m2 • učena pro maximální 
plochu rolety 6 m2 • 5 základních barev • úzká lamela s většími 
otvory umožňující lepší regulaci světla a tmy, může do interiéru 
propouštět až 21% světla

Lamela s_onro®

Lamela z válcovaného hliníkového profi lu
• lamela s krycí výškou 42 mm • síla stěny 0,3 mm • tloušťka 
lamely 9,3 mm • hmotnost 2,85 kg/m2 • učena pro maximální 
plochu rolety 8,5 m2 • vyplněna PUR pěnou • 14 základních 
barev + 4 příplatkové

Lamela MY 442



6 Venkovní rolety s lamelou s_onro

Venkovní rolety jsou elegantním 
a praktickým øešením pro každý dùm
Vyrábíme mnoho provedení, která umožňují jejich instalaci různými způsoby.



7Venkovní rolety s viditelným boxem



Tvary boxù pøedokenních rolet
Barvy boxů a vodících lišt lze sladit s Vaší fasádou nebo rámem okna

box 20º box 45º box 90º box kulatý box čtvrtkulatý
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Boxy se instalují do okenního otvoru nebo na 
fasádu. Jsou tedy vhodné i pro dodatečnou 
montáž na stávající okna. Pro jejich instalaci 
není nutná žádná stavební příprava. Všech-
ny tvary boxů jsou vhodné pro provedení

s integrovanou sítí proti hmyzu. Boxy jsou 
vyrobeny z kvalitního válcovaného nebo 
extrudovaného hliníku. Box je dvoudílný 
a jeho přední část je odnímatelná. Za-
jišťuje tak přístup pro případné servisní 

zásahy. Pancíř, který je tvořen lamelami,
je po stranách fi xován ve vodících lištách. 
Barvu rolet můžete volit ze široké nabídky ba-
revné škály RAL a jejich vzhled můžete doko-
nale sladit s Vaší fasádou.



Základní rozdìlení podle umístìní boxu

U tohoto typu je schránka pro 
navíjení lamel viditelná zvenčí 
budovy. Montáž rolety lze pro-
vést i dodatečně do jakéhokoliv 
pravoúhlého otvoru. Barvu boxu
a vodících lišt si můžete zvolit 
podle Vašeho přání. V naší nabíd-
ce je 5 tvarů boxů. Můžete volit
i kombinovanou roletu s integrova-
nou sítí proti hmyzu.

Předokenní
rolety

Lamely se rolují do skryté zateple-
né schránky. Tato plastová schrán-
ka je pevně spojená s oknem.
Po vytažení rolety jsou na fasádě 
viditelné pouze vodící lišty. V pří-
padě, že chcete použít tento typ 
rolet, musí s nimi být počítáno již 
ve fázi projektu. Můžete volit kom-
binované rolety s integrovanou sítí 
proti hmyzu.

Nadokenní
rolety

Lamely se rolují do skryté podomít-
kové schránky. Součástí schránky 
je tvrzený polystyren XPS, který vy-
niká skvělými izolačními vlastnostmi. 
Po vytažení rolety jsou viditelné 
pouze vodící lišty, které se připev-
ňují na rám okna nebo do ostění,
a revizní klapka. V případě, že chce-
te použít tento typ rolet, musí s nimi 
být počítáno již ve fázi projektu. 
Můžete volit kombinované rolety
s integrovanou sítí proti hmyzu.

Podomítkové
rolety

Do stavebních 
překladů
V tomto případě jsou venkovní ro-
lety namontovány do speciálních 
stavebních překladů. Jedná se
o velice čisté a elegantní řešení, 
kdy se roletový systém stává sou-
částí stavby. Roletové překlady se 
instalují během výstavby domu.
V případě, že chcete použit tento 
typ rolet, musí s nimi být počítáno 
již ve fázi projektu.
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Své venkovní rolety mùžete ovládat 
šòùrou, páskou, klikou nebo motorem
V pøípadì použití motoru mùžete využít širokou nabídku ovladaèù a øízení
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„regulace sluneèního 
svitu se Vám stane 

zábavou“
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Bezdrátové 
spínací hodiny
Stačí jednoduše nastavit čas a rolety 
se budou podle Vašeho požadavku 
automaticky zavírat nebo otevírat.

Dálkové ovládání
Nástěnný dálkový ovladač, 
kterým můžete ovládat jednot-
livé rolety.

Dálkové ovládání
Přenosný dálkový ovladač, 
kterým můžete ovládat jednot-
livé rolety, skupiny rolet nebo 
jinou stínicí techniku.

Sluneèní èidlo
Sluneční čidlo pomůže chránit 
interiér před nežádoucím pře-
hřátím tím, že spustí roletu.

IO – homecontrol
Inteligentní bezdrátový systém pro ovládá-
ní venkovních rolet a dalších domovních za-
řízení, který Vám usnadní život a zvýší kom-
fort z hlediska bezpečnosti a energetické 
hospodárnosti.



Více informací naleznete na www.climax.cz

• Špičkové komponenty od evropských dodavatelů
• Největší výrobce rolet v ČR
• Nejširší sortiment lamel a boxů v ČR
• Síť značkových montážních fi rem s jistotou záručních i pozáručních servisů
• Vše se 4letou prodlouženou zárukou

Váš partner:
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VENKOVNÍ ŽALUZIE VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍVNITŘNÍ ŽALUZIE MARKÝZY

VENKOVNÍ ROLETY PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADYSÍTĚ PROTI HMYZU SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

Vyberte si z naší další nabídky


