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TYPY EXTERIÉROVÝCH ROLIET

BOX 1

• vhodný pre dodatočnú montáž
• predokenný systém (bez poškodenia fasády)
• priznaný box
• hranatý tvar boxu
• možnosť pridania integrovanej rolovacej siete 

proti hmyzu
• lamely: plastové alebo hliníkové
• hliníkové lamely sú upravené dvojitou vrst-

vou laku (odolnosť proti oderu, dlhá životnosť 
roliet)

• hliníkové lamely sú vyplnené polyuretánovou 
penou

• hliníkové vodiace lišty sú vybavené štetinovým 
tesnením

• zámok FAB do záverečnej lišty
• manuálne alebo motorické ovládanie
• motorické ovládanie môže byť: miestne, 

diaľkové, centrálne alebo inteligentné
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Roletový systém s priznaným hranatým boxom, ktorého         
najväčšou výhodou je jednoduchá a rýchla aplikácia                                 
do stavby.



TYPY EXTERIÉROVÝCH ROLIET

BOX 2

www.betop.sk

•  vhodný pre novostavby a rekonštrukcie
• predokenný systém
• nepriznaný box
• možnosť pridania integrovanej rolovacej siete 

proti hmyzu
• lamely: plastové alebo hliníkové
• hliníkové lamely sú upravené dvojitou vrst-

vou laku (odolnosť proti oderu, dlhá životnosť 
roliet)

• hliníkové lamely sú vyplnené polyuretánovou 
penou

• hliníkové vodiace lišty sú vybavené štetinovým 
tesnením

• zámok FAB do záverečnej lišty
• manuálne alebo motorické ovládanie
• motorické ovládanie môže byť: miestne, 

diaľkové, centrálne alebo inteligentné

Tento roletový systém s priznaným boxom určite ocení 
každý, kto nemá rád hranaté tvary. Box i vodiace lišty sú 
zaoblené.



TYPY EXTERIÉROVÝCH ROLIET

BOX 3

•  vhodný pre novostavby a rekonštrukcie
• predokenný systém
• nepriznaný box
• možnosť pridania integrovanej rolovacej siete 

proti hmyzu
• lamely: plastové alebo hliníkové
• hliníkové lamely sú upravené dvojitou vrst-

vou laku (odolnosť proti oderu, dlhá životnosť 
roliet)

• hliníkové lamely sú vyplnené polyuretánovou 
penou

• hliníkové vodiace lišty sú vybavené štetinovým 
tesnením

• zámok FAB do záverečnej lišty
• manuálne alebo motorické ovládanie
• motorické ovládanie môže byť: miestne, 

diaľkové, centrálne alebo inteligentné

V súčasnosti najpopulárnejší typ rolety, ktorý odporúčame 
pre novostavby a rekonštrukcie budov.
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TYPY EXTERIÉROVÝCH ROLIET

BOX 4

• vhodný pri výmene okien vo veľkých výškach
• nadokenný systém
• nepriznaný box
• je namontovaný priamo na okno vo výrobe
• osádza sa spolu s oknom do okenného otvoru
• lamely: plastové alebo hliníkové
• hliníkové lamely sú upravené dvojitou vrstvou 

laku (odolnosť proti oderu, dlhá životnosť roliet)
• hliníkové lamely sú vyplnené polyuretánovou 

penou
• vodiace lišty: hliníkové alebo plastové                     

s tesnením
• zámok FAB do záverečnej lišty
• manuálne alebo motorické ovládanie
• motorické ovládanie môže byť: miestne, 

diaľkové, centrálne alebo inteligentné

V prípade výmeny okien a roliet vo veľkých výškach                                                                                                  
odporúčame roletový systém BOX 4, ktorý je výnimočný                                                                                                                           
tým, že je montovaný priamo na okno vo výrobe.                                      
Pri montáži sa osádza spolu s oknom. 
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