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Żaluzje aluminiowe i drewniane

Plisy

Rolety 

Dystrybutor Vertex S.A.

Rolety materiałowe wolnowiszące mogą posłużyć nie tylko jako ochrona przed słońcem, ale także jako ekran 

projekcyjny, czy też przesłona wszelkiego rodzaju wnęk. Szeroka gama materiałów spełniających różne 

funkcje począwszy od delikatnego zasłonięcia okna po całkowite zablokowanie przenikalności światła – dzięki 

tkaninom black-out. Duży wybór kolorów, a także dodatków: np. zastosowanie metalowego łańcuszka z de-

koracyjnym obciążnikiem Vertex Deco sprawi, że roleta stanowić będzie nie tylko ochronę przed słońcem, ale 

także efektowną dekoracje wnętrza. Rolety materiałowe można sterować ręcznie łańcuszkiem lub elektrycznie. 

Istnieje również możliwość wykonania spersonalizowanego nadruku. Dostępne także w systemie Dzień/Noc.

Rolety materiałowe w kasetkach to funkcjonalne i estetyczne osłony okienne. Jedną z największych zalet 

rolet materiałowych w kasetkach jest ich funkcja zabezpieczająca tkaninę. Materiał po zwinięciu w kasecie 

jest doskonale chroniony przed kurzem i zabrudzeniami. Rolety materiałowe w kasetkach montowane są do 

skrzydła okna. Posiadają prowadnice boczne, które utrzymują tkaninę zawsze w tej samej odległości od okna. 

Dostępne również w systemie Dzień/Noc. Mogą być sterowane ręcznie lub elektrycznie.

Zobacz więcej inspiracji

www.vertex.pl

Roleta Triola

Roleta Triola 2

Roleta Prestro

Roleta Largo

Roleta Passionata

Roleta Passionata Plus

Roleta Suita

Roleta Stella

Roleta Eliza

Roleta dachowa VIVO to świetne rozwiązanie do osłonięcia okna dachowego. Zapewnia poczucie komfortu dla 

użytkowników poddaszy i zdecydowanie obniża temperaturę, jak również koszty klimatyzacji. W zimie natomi-

ast zapobiega uciekaniu ciepła. Roleta Vivo to autorski projekt producenta osłon okiennych Vertex S.A. Roleta 

może być stosowana do wszystkich typów okien dachowych, takich producentów jak: Velux, Fakro, Okpol czy 

Roto oraz do okien nietypowych.



Plisy to wyjątkowe osłony okienne. Jedną  

z najważniejszych zalet plis jest możliwość stoso-

wania nie tylko do okien w kształcie prostokątnym, 

ale również o nietypowych kształtach np. 

okrągłych czy trójkątnych. Również do okien  

dachowych. Obsługa może odbywać się za pomocą 

estetycznych uchwytów lub sznurka. Materiały  

o różnej strukturze i kolorystyce pozwalają na  

dopasowanie osłony do stylistyki każdego 

wnętrza.

    Szeroki wybór wzorów i kolorów tkanin.

     Doskonałe do okien tradycyjnych oraz 

     o nietypowych kształtach.

     Łatwe do utrzymania w czystości.

    Pozwalają na regulowanie dopływu światła  

    i stopnia zacienienia wnętrz.

    Okno można osłonić z góry, z dołu lub  

   ustawić według własnych potrzeb.

Dostępne na rynku żaluzje poziome aluminiowe różnią się znacząco od systemów spotykanych w latach 90-tych. 

Obecnie to nowoczesne systemy osłon okiennych, które również stanowią elegancki i funkcjonalny element 

wystroju wnętrz. Żaluzje poziome aluminiowe pozwalają na regulację naświetlenia, poprzez płynne nachylenie 

piórek. Producent osłon okiennych Vertex S.A. proponuje bogatą kolorystykę żaluzji poziomych aluminiowych  

o piórkach w szerokościach 16, 25, 50 mm. Taśmy mogą być jednobarwne, dwustronnie kolorowe, drewno-

podobne, czy też perforowane.

Dostępne systemy:

• Żaluzje poziome aluminiowe 25 mm, 16 mm

• Żaluzje poziome aluminiowe 25 mm, 16 mm ISOTRA

• Żaluzje poziome aluminiowe 25 mm, 16 mm ŁAŃCUSZKOWE

• Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm

• Żaluzje poziome aluminiowe DACHOWE 25 mm

Żaluzje poziome aluminiowe Isotra to świetny wybór. 

Doskonała jakość w rozsądnej cenie. Sterowanie kora-

likiem, prowadzenie taśmowe i kaseta zlicowana z ramą 

okienną to główne atuty żaluzji Isotra.

Żaluzje poziome aluminiowe łańcuszkowe to funkcjonal-

na osłona okna. Prosta w montażu, dostępna w szerokiej 

gamie kolorystycznej. Chroni wnętrze przed nadmiarem 

światła słonecznego i zapewnia prywatność.

Żaluzje poziome drewniane 25 mm i 50 mm są idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących naturalne piękno 

oraz funkcjonalność. Coraz częściej pojawiają się w aranżacji wnętrz. Świetnie komponują się w różnych 

stylach – nowoczesnym, modern, rustykalnym, czy skandynawskim.  Żaluzje poziome drewniane to piękna 

ozdoba każdego okna. Doskonałe w każdym calu. Sprawią, że wnętrze nabierze klasy i nowego wymiaru 

estetycznego. Szeroki wybór kolorów drewna, jak również koloru osprzętu umożliwia idealne dopasowanie. 

Sposób mocowania pozwala zamontować żaluzję poziome drewniane bezpośrednio na skrzydle okna (inwa-

zyjnie bądź bezinwazyjnie), jak również na ścianie. Płynną regulację zapewnia zastosowanie mechanizmu 

ręcznego lub elektrycznego.

Dostępne systemy:

• Żaluzje poziome drewniane 25 mm, 16 mm

• Żaluzje poziome drewniane 25 mm, 16 mm ISOTRA

• Żaluzje poziome drewniane 25 mm, 16 mm ŁAŃCUSZKOWE

• Żaluzje poziome drewniane 50 mm

    Szeroki wybór kolorów piórek.

      Żaluzje wykonane z wysokogatunkowego

       drzewa lipowego.

       Prosty i szybki montaż

       Sterowane ręcznie lub elektrycznie


