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TYPY TEXTILNÝCH ROLIET

VOLNE VISIACE TEXTILNÉ ROLETY
,

• látka: 100 % polyester (odolný a pružný 
materiál, ktorý sa nekrčí a rýchlo schne)

• výber látky podľa aktuálneho vzorkovníka
• hriadeľ: hliníkový profil, ø 17 mm; ø 25 mm; 

ø 32 mm; ø 38 mm
• držiaky a krytky: plastové alebo kovové (vo 

farbách podľa aktuálneho vzorkovníka)
• závažie látky: hliníkové (vo farbách podľa 

aktuálneho vzorkovníka)
• ovládanie: manuálne pomocou retiazky
• uchytenie: krídlo okna, ostenie, strop, 

stena

www.betop.sk

Univerzálne a jednoduché látkové roletky, ktoré sú dos-
tupné v rôznych farebných a látkových prevedeniach. 
Navíjací mechanizmus je ovládaný retiazkou, čo umožňuje 
nastavenie ľubovoľnej polohy látky. Montáž konštrukcie je 
možná na krídlo okna, priamo na stenu, do ostenia alebo 
do stropu.

ZÁKLADNÁ ZOSTAVA



TYPY TEXTILNÝCH ROLIET

TEXTILNÉ ROLETY DEŇ A NOC

• látka: 100 % polyester (odolný a pružný ma-
teriál, ktorý sa nekrčí a rýchlo schne)

• výber látky podľa aktuálneho vzorkovníka
• rôzne konštrukčné možnosti: rolety voľne 

visiace, s horným boxom, s horným boxom 
a bočnými krycími lištami

• box: hliníkový (biely, hnedý, antracit)
• krycia lišta: hliníková plochá, hliníková rádius 

(biela, hnedá, antracit)
• držiaky a krytky: plastové a kovové (biele, 

hnedé, antracit)
• závažie látky: hliníkové, pozinkovaný plech 

(biela, hnedá, antracit)
• ovládanie: manuálne pomocou retiazky (biela, 

hnedá, antracit)
• uchytenie: krídlo okna, strop, stena

www.betop.sk

Moderné a štýlové textilné roletky s mimoriadne zau-
jímavým a elegantným dizajnom. Striedanie priehľadných 
a nepriehľadných pruhov umožňuje nastaviť mieru zatiene-
nia a meniť vzhľad roletky. V súčasnosti sú veľmi populárne 
hlavne kvôli jedinečnému vzhľadu, jednoduchej manipulácii 
a údržbe a dostupnej cene. 

ZÁKLADNÁ ZOSTAVA



TYPY TEXTILNÝCH ROLIET

TEXTILNÉ ROLETY S BOXOM 
A BOČNÝMI LIŠTAMI

• látka: 100 % polyester (odolný a pružný materiál, 
ktorý sa nekrčí a rýchlo schne)

• výber látky podľa aktuálneho vzorkovníka
• box/krycia lišta návinu: hliníkový profil (biely, 

hnedý, strieborný, antracit)
• krycia lišta: hliníková, hliníková plochá, hliníková 

rádius (biela, hnedá, strieborná, antracit)
• držiaky a krytky: plastové (biele, hnedé, strie-

borné, antracit)
• závažie látky: hliníkové, pozinkovaný plech (biele, 

hnedé, strieborné, antracit)
• ovládanie: manuálne pomocou retiazky, pruži-

nový mechanizmus a držadlo (biela, hnedá, sivá, 
antracit)

• uchytenie: krídlo okna, rám krídla strešného okna

www.betop.sk

Pevnejšie a stabilnejšie, ale stále jednoduché riešenie. 
Látka ostáva nehybná, aj keď vetráme, je prievan alebo iba 
prejdeme okolo okna. Konštrukcia a manipulácia je jed-
noduchá, údržba minimálna. Tieto roletky sú vhodné pre 
plastové alebo drevené okná. V ponuke aj konkrétny typ pre 
strešné okná.

ZÁKLADNÁ ZOSTAVA
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