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SCREENOVÉ ROLETY
Venkovní screenové rolety jsou moderní vnější sluneční clony, které v místnosti pomáhají udržet stálou teplotu. Mají 

mnohonásobně větší účinek než interiérové stínění, protože zachytí sluneční paprsky ještě než dopadnou na okenní sklo. 

Nedochází tak k ohřátí okna a k druhotnému sálání tepla do interiéru. Aplikací vhodného typu screenové rolety lze 

zajistit optimální teplotu v místnosti, příjemné světelné podmínky pro práci a současně lze snížit náklady na provoz 

klimatizačního zařízení.

 

Venkovní screenové rolety mají zaručenou dlouhou dobu používání díky pevné hliníkové konstrukci a kvalitním 

tkaninám. Tkaninu můžete zvolit ve variantě screen, polysreen nebo soltis. Sreenové látky jsou tkány ze skelných vláken, 

která jsou potažena PVC vrstvou. Díky této technologii je látka velmi pevná, omyvatelná, odolná proti vlhkosti, extrém-

ním teplotám a povětrnostním vlivům.  Další výhodou tkanin je možnost snadného odstranění nečistot - stačí otřít 

vlhkou houbou. Tkanina soltis je složena z polyesterových vláken, které jsou pokryty PVC vrstvou. Široká škála látek s 

různými strukturami podtrhne architekturu každé budovy.  
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od rolety 

(42%)

sluneční energie

odraz
od skla

sluneční energie
absorbovaná

roletou
(52%)
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proniknutá

do místnosti

* údaje závisí na barvě a druhu použité tkaniny

Přirozené provětrávání a úspory energie:
Venkovní stínící systém REFLEXOL pomáhá udržet stálou teplotu v místnostech vystavených slunečnímu záření. Klesají 
tak i náklady na udržování příjemných podmínek.

Optické pohodlí:
Skrz tkaniny HIGH-T-TEX a Polyscreen použitých u screenových rolet reflexol je zaručena efektivní optická bariéra proti 
světlu vnikajícím do místnosti, však stále zajišťuje průhlednost do exteriéru.

Estetika a funkčnost:
Použitím adekvátní stínící techniky vytvoříte originální architektonické dílo. Navíc množstvím barev a vzorů látek a stejně 
tak možností lakovat konstrukci rolety docílíte dojmu naprostého souladu s okolím. Namontováním systému screen-
ových roletdo interiéru můžeme vytvořit efekt úplného zatemnění. Například v kinech nebo přednáškových místnos-
tech. Správným použitím čidel a automatik lze roletu chránit před možnými výkyvy počasí.

Trvanlivost:
Pevná hliníková konstrukce a nejkvalitnější látky vytvořené z odolných polyesterových vláken potažené PVC zajišťuje 
dlouhodobé používání rolety.

Pohodlné řešení montáže:
Použitím hliníkových montážních stoliček se montáž stává snadnou a rychlou.

VLASTNOSTI SCREENOVÝCH ROLET



Reflexol 125

Reflexol 125 je moderní 
systém, který slouží 
k zatemění místnosti. 

Materiál zajišťuje 
příjemné klima 
v interiéru, aniž by byl 
omezen výhled ven. 

Výhodou je snadný 
přístup k mechanizmu 
kazety.
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Rozměry kazety:  Průměr 125 mm 

Maximální šířka:  3 500 mm 

Maximální výška:  4 250 mm 

Minimální šířka:  600 mm 

  RAL 9010

  RAL 9007

  RAL 9006

  (na požádání jakákoliv barva RAL) 

Ovládání:  motorové

   High-T-Tex

  Screen

  Polyscreen 

Uvedené hraniční rozměry současně závisí 
na zvolené tkanině

Barevné
provedení 
konstrukce:

Tkanina:



Reflexol 103
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   šířka 107 mm

  výška 117 mm

Maximální šířka:  4 500 mm 

Maximální výška:  4 000 mm 

Minimální šířka:  800 mm 

  RAL 9010

  RAL 9007

  RAL 9006
  (na požádání jakákoliv barva RAL) 

   ruční

  motorové

   High-T-Tex

  Screen

  Polyscreen 

Uvedené hraniční rozměry současně závisí 
na zvolené tkanině

Barevné
provedení 
konstrukce:

Tkanina:

Reflexol 103 poskytuje lepší 

teplotní podmínky uvnitř místnosti, 

neomezuje výhled ven. 

Výhodou je snadný přístup 

k vnitřku kazety pomocí předního 

krytu. Lze tak provádět snadnou 

údržbu. K tomuto typu lze 

namontovat protivětrnou lištu

(max. 3000 mm šíře).

Rozměry kazety:

Ovládání:



Reflexol 103
Lock
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   šířka 107 mm

  výška 117 mm

Maximální šířka:  3 000 mm 

Maximální výška:  2 000 mm 

Minimální šířka:  800 mm 

  RAL 9010

  RAL 9007

  RAL 9006
  (na požádání jakákoliv barva RAL) 

   motorové

   High-T-Tex

  Screen

  Polyscreen 

Barevné
provedení 
konstrukce:

Rozměry kazety:

Ovládání:

Reflexol 103 Lock poskytuje díky 

zabudovanému systému Lock 

takový komfort, že během 

nárazového větru, při rozvinuté 

a napjaté roletě automaticky 

zablokuje koncovou lištu.  

Výhodou je snadný přístup 

k vnitřku kazety pomocí předního 

krytu. Lze tak provádět snadnou 

údržbu. K tomuto typu lze 

namontovat protivětrnou lištu. 

Tkanina:



Reflexol 76
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   šířka 76 mm

  výška 81 mm

Maximální šířka:  2 600 mm 

Maximální výška:  2 600 mm 

Minimální šířka:  700 mm 

  RAL 9010

  RAL 9007

  RAL 9006
  (na požádání jakákoliv barva RAL) 

   ruční

  motorové

   High-T-Tex

  Screen

  Polyscreen 

Uvedené hraniční rozměry současně závisí 
na zvolené tkanině

Barevné
provedení 
konstrukce:

Ovládání:

Tkanina:

Rozměry kazety:

Reflexol 76 je složen 

z kompaktní kazety, 

která chrání látku rolety 

a celkově působí screenová

roleta velmi esteticky. 



Reflexol 76
Lock
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   šířka 76 mm

  výška 81 mm

Maximální šířka:  2 600 mm 

Maximální výška:  2 000 mm 

Minimální šířka:  700 mm 

  RAL 9010

  RAL 9007

  RAL 9006
  (na požádání jakákoliv barva RAL) 

   motorové

   High-T-Tex

  Screen

  Polyscreen 

Barevné
provedení 
konstrukce:

Rozměry kazety:

Ovládání:

Reflexol 103 Lock poskytuje díky 

zabudovanému systému Lock 

takový komfort, že během 

nárazového větru, při 

rozvinuté a napjaté roletě 

automaticky zablokuje koncovou 

lištu.  

Tkanina:



Reflexol XXL
Reflexol XL

Barevné
provedení 
konstrukce:

Ovládání:

Tkanina:

XXL Reflexol systém je určen  pro 

použití v průmyslových zařízeních 

a zastínění velkých ploch (5x5m). 

Nemá horní kazetu a je připojen 

na stěnu nebo strop pomocí 

speciálního univerzálního držáku. 

Maximální šířka:  5 000 mm 4 000 mm  

Maximální výška:  5 000 mm 4 000 mm 

pro ext. použití 

Maximální šíře:  3 000 mm 3 000 mm

Maximální výsuv:  3 000 mm 3 000 mm 

  RAL 9010 RAL 9010

  RAL 9007 RAL 9007

  RAL 9006 RAL 9006
  (na pož. jakákoliv barva RAL) (na pož. jakákoliv barva RAL)  

   ruční ruční

  motorové motorové

   High-T-Tex High-T-Tex

  Screen Screen

  Polyscreen Polyscreen  

Uvedené hraniční rozměry současně závisí 
na zvolené tkanině
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Typ rolety reflexol XXL reflexol XL


