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Minirolety jsou moderním řešením pro zastínění místností ve dne a 
zatemnění v noci. Minirolety Profi Dekor jsou nabízeny v široké škále 
barevných provedení, thermo-izolační úpravě, nebo v provedení den 
a noc. 
Hlavní výhodou je možnost výběru způsobu montáže, a to buď 
snadná montáž bez nutnosti vrtání do rámu oken, bez vlivu na záruku 
v případě nových oken, nebo montáž přímo do zdi (stropu) díky 
otvorům v ovládacím mechanismu.



MINIROLETY RAINBOW

Oranžová
1816

Světle šedá
2082

Zelená
700

Šedá
817

Červená
1873

Béžová
4028

Bílá
126

Lemon
875

Ecru
127

Rainbow rolety jsou vyrobeny z kvalitní tkaniny v pestrých odstínech, které částečně 
propouštějí světlo - nejsou zcela zatemňující, tkanina je UV odolná a stálobarevná. 
Díky pastelovým barvám tkanin je ideální například do dětských pokojů. Minirolety 
Rainbow mají vysoký poměr kvality a ceny.  Montáž rolety RAINBOW je velmi 
jednoduchá, bez potřeby vrtání do rámu okna. Jednoduše se zavěsí na okenní 
křídlo. V ovládacím mechanismu jsou i otvory pro možnost montáže do zdi, nebo 
stropu. Ovládání pomocí řetízkového mechanismu se umístí dle potřeby na levou, 
nebo pravou stranu rolety. Rozměry a návod na montáž rolet najdete na str. 9.

RAINBOW



MELANCHE A CITY

Miniroleta, která má velmi jemný vzhled tkaniny. Tkanina je UV odolná a 
stálobarevná. Je  vhodná jako designový doplněk moderního stylu bydlení. 
Rozměry a návod na montáž rolet najdete na str. 9.

Roleta s originálním potiskem vhodná zejména pro nevšední prostory, které 
potřebují oživit. Ideální pro dekorování interiéru, kde bydlí mladí lidé, vhodné 
také jako doplněk designu  interiéru.  Rozměry a návod na montáž rolet 
najdete na str. 9.

MINIROLETY MELANCHE 

MINIROLETY CITY
Světle hnědá
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Tmavě hnědá
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Medově žlutá
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Rolety Thermo mají dokonalý efekt zatemnění a ochrany před slunečním svitem. Jedná se o 
speciální termo-izolační textilie. Díky vnější stříbrné vrstvě rolety odrážejí teplo a nedochází 
tak k přehřívání místnosti. Rolety odrážejí 70% slunce v libovolné barvě dekorativní tkaniny 
ze strany interiéru. Montáž rolety THERMO je velmi jednoduchá, bez potřeby vrtání do rámu 
okna. Jednoduše se zavěsí na okenní křídlo. V ovládacím mechanismu jsou i otvory pro 
možnost montáže do zdi, nebo stropu. Ovládání pomocí řetízkového mechanismu se umístí 
dle potřeby na levou, nebo pravou stranu rolety. Tkaniny v řadě THERMO nepropouštějí 
světlo – jsou zatemňující. Rozměry a návod na montáž rolet najdete na str. 9.

MINIROLETY THERMO

THERMO EXCLUSIVE
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Jsou elegantním řešením Vašeho soukromí v noci a stíněním ve dne. Rolety vynikají 
prémiovou kvalitou tkanin a luxusním vzhledem. Roleta funguje na principu dvou 
překrývajících se vrstev, kde se střídají průhledné a neprůhledné vodorovné pruhy. 
Platí zde, že čím světlejší barva, tím více světla. Montáž rolety DEN A NOC je velmi 
jednoduchá, bez potřeby vrtání do rámu okna. Jednoduše se zavěsí na okenní 
křídlo. V ovládacím mechanismu jsou i otvory pro možnost montáže do zdi, nebo 
stropu. Ovládání pomocí řetízkového mechanismu se umístí dle potřeby na levou, 
nebo pravou stranu rolety. Tkaniny v řadě DEN A NOC částečně propouští světlo – 
nejsou zcela zatemňující. Rozměry a návod na montáž rolet najdete na str. 9.

DEN A NOC (ZEBRA)



MINIROLETY DELUXE

MINIROLETY MAJORKA

MINIROLETY PRESTIGE

DELUXE, MAJORKA, PRESTIGE

DEN A NOC (ZEBRA)
Je exkluzivní miniroleta s efektem metalického lesku, která je ideální pro moderní a nadčasový styl 
bydlení. Roleta má vodící silon pro ukotvení na okně. Rozměry a návod na montáž rolet najdete na 
str. 9.

Jedná se o miniroletu, která je spíše dekorativní s částečně stínícím efektem. Tkanina je s jemnějšími 
střídajícími se proužky než miniroleta v provedení den a noc. Rozměry a návod na montáž rolet 
najdete na str. 9.

Je dvoubarevná „žíhaná“ tkanina s vodícím silonem pro ukotvení na okno. Na výběr ve čtyřech 
barevných provedeních. Rozměry a návod na montáž rolet najdete na str. 9.

Šedá - Béžová
18

Šedá žíhaná
11

Béžová žíhaná
16

Písková žíhaná
14

Šedá
MJ02

Hnědá
MJ03

Silver - lesk Béžová - lesk Bílá - lesk



JAK SPRÁVNĚ ZMĚŘIT IDEÁLNÍ 
ROZMĚR ROLETY?

Netušíte, jaký rozměr rolet pasuje na vaše okno? Zjistěte to jednoduše 
pomocí těchto kroků:

1. Změřte výšku okna a na základě naměřené hodnoty vyberte z 
nabízených výšek 150, nebo 210 cm.

Pokud je výška Vašeho okna do 150 cm, pak zvolte výšku 150 cm, pokud je 
výška Vašeho okna od 150 cm do 210 cm, pak volíte výšku 210 cm.

2. Změřte šířku okna – ideální je šířka skla včetně zasklívacích lišt. 
Ke změřené šířce vybereme nejbližší rozměr z nabídky.

U rolet Den a Noc je šíře průhledných pruhů 5,5 cm a plných pruhů 7,5 cm.

click!
click!

click!

click!

click!

click!

click!

crack!

Návod na montáž rolet Den a Noc Návod na montáž rolet Thermo, Thermo 
Exclusive, Deluxe, Majorka, Prestige

Návod na montáž rolet Rainbow, 
Melanche a City
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