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ROLETTA

A roletta esztétikus és kimondottan praktikus, mert
helyigénye kicsi, egyszerű a kezelhetősége. Sokszor
megoldást jelent olyan nyílászárók árnyékolására, ahová
a hagyományos függöny fazon nem alkalmazható. Sok esetben pénztárcakímélő, és
ráadásul stílusosan illeszkedik akár modern vagy klasszikus lakásba. Rejtve is maradhat, de díszítheti is ablakainkat.
A roletták rugós vagy gyöngyláncos működtetésűek lehetnek, szerelhetőek mennyezetre, oldalfalra. Ablakkeretre is kerülhetnek, akár fúrás mentesen is. Kicsit
drágább változata a tokozott roletta, ebben az esetben egy védőtok alatt helyezkedik
el a rolettahenger.
A roló textil választék óriási, a speciális fényszűrőktől kezdve, az átlátszó, normál
árnyékoló rolón át a teljes fényzárókig.
A praktikusságot fokozhatjuk, ha teljes sötétséget akarunk elérni, oldalsó vezetősín
segítségével, maximálisan ki tudjuk zárni a fényt, ill. nagymértékben a hőt is egy
blackout, fényzáró textil alkalmazásával.
Fényszűrés magas fokon
A speciális fényszűrő érdekessége, hogy megszűri a napsugárzását és visszafogja a meleget, de ettől függetlenül a kilátást nem gátolja. Nevezhetjük ezt beltéri
naphálónak is, amely a sötétítés nélküli árnyékolás luxusát nyújtja nekünk.
A roló, roletta akár átlátszó vagy teljesen fényzáró az otthon ideális belső árnyékolója, véd a naptól és az ablakok hangulatos dísze is egyszerre.
A rolók nem csak otthonunk, hanem modern irodák árnyékolójának is tökéletesen
megfelel.
Nagy üveg felületeknél vagy ahol a helyiség belmagassága indokolja javasoljuk a
motoros roló felszerelését, amit mozgathatunk kapcsolóval vagy rádiós távszabályzóval, a motorizálás további előnye, hogy kevés ráfordítással megvalósíthatjuk az
automatizálásukat is külső érzékelőkkel.

ROLETTA

A legegyszerűbb alap szerkezet esetében a textíliát egy
25 vagy 36 mm átmérőjű acél rolettacsőhöz rögzítik, az anyag
alsó részébe rúdházat varrnak, amelybe becsúsztatható a nehezék. Oldalfalra, mennyezetre, ablakkeretre is szerelhető.
Roletta szerkezet lehet nyitott konzolos.
Kicsit drágább változat a tokozott roletta, ebben az esetben egy alumínium védőtok
rejti a rolettahengert.
Teljes sötétítés elérése érdekében, válasszuk a tokozott vezetősínes rolettát, ebben
az esetben a fényzáró roletta textilt körbe veszik a takaró sínek, így teljesen kizárja a
fényt a lakásból.
Roletta rögzítése:
Roletta rögzítése történhet mennyezetre, oldalfalra, ablak feletti kávába, közvetlenül
a nyílászáróra. Nyílászáró feletti kávába kerülhet abban az esetben, ha fix az ablakról
van szó, tehát nem akadályozza a nyitást. Általában a keret és a káva között nincs
annyi hely, hogy a hengerre feltekert roletta elférjen. Nyíló ajtóra, ablakra való szerelésre, akkor van lehetőség, ha oldalt van annyi hely, hogy nyitásnál ne ütközzön a
a szerkezet a falba.
Hogyan működik?
A roletta rugós vagy gyöngyláncos működtetésű lehet. A rugós roletta szerkezetébe
beépített rugó segítségével szabályozható a roló textil mozgatása, nagyobb méretű
roletta esetén a gyöngyláncos változat a praktikusabb.
Megoldás a tetőtéri ablakok árnyékolására
Szerelhető ferde síkban az üveg elé és a keretre. Ez egy rugós roletta szerkezet,
amely mozgatása eltér a hagyományos használatától. Több pár oldalsó akasztó
beépítésével a roletta az akasztók pontjain megállítható, rögzíthető.
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