Předokenní rolety Troll
Bezpečnost a spolehlivost

Předokenní rolety jsou ideálním řešením pro: •
•
•
•
•

rodinné domy
bytové domy
kanceláře
kavárny a restaurace
obchody
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Boční krytky (SF137, SF150, SF165, SF180, SF205)
Vodící lišty (GR53×22, GR79×21, GRM65×20)
Koncové proﬁly (ESU8×35, ESU8×60, ESL8×50, ES8×45)
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Skladem nabízíme následující barevné verze: bílá,
hnědá, šedá, béžová, tmavě hnědá, stříbrná, antracit,
imitace dřeva.
Standardní barevná škála je dostatečně široká a v naprosté většině případů umožňuje dosáhnout ucelenosti
a barevné vyváženosti rolet s fasádou domu.

tmavěhnědá

stříbrná

Předokenní rolety Troll
nová životní úroveň

Nabízíme rovněž individuální barevné řešení. Extrudované proﬁly, boxy a kryty mohou být opatřeny nátěry ve
více než 180 odstínech podle škály RAL (řeší se individuálně).
Je rovněž možné kombinovat různé barvy roletových
proﬁlů a rámu rolety a vytvářet tak originální barevná
řešení.
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bílá

Předokenní rolety Troll
Rolety jsou vizitkou moderních a komfortních domů postavených v souladu s evropskými standardy. Elegantně
se začleňují do všech architektonických stylů a nabízejí
celou řadu technických řešení.
Roletové systémy zajišťují bezpečí a maximální ochranu
majitelům domu, garantují klid a pohodu všem příbuzným i blízkým.
Komfort a pohodlí, spolehlivost a pevnost – to jsou synonyma slova „rolety“
Roletové systémy lze instalovat jak do novostaveb přímo
v průběhu stavebních prací, tak dodatečně do postavených budov. Rolety Troll ještě více zdůrazní atraktivní
a důstojný vzhled vašeho domu.
Na rozdíl od zastaralých mříží nabízejí rolety moderní
a estetické řešení. Lze je libovolně otevírat i zavírat

Předokenní rolety Troll

v kteroukoliv denní dobu a obyvatelé domu či bytu
tak mají možnost svobodné volby mezi volným výhledem do okolního světa nezastíněného žádnou
mříží či komfortní intimní atmosférou harmonického
domácího prostředí. Základním materiálem roletových systémů je hliník.
Vyznačuje se ekologickou čistotou a vynikající odolností vůči korozi, ultrafialovému záření i atmosférickým vlivům.
Pevnostní charakteristiky slitin hliníků jsou zachovány
i při nízkých teplotách.
Spolehlivost konstrukce je garantována ve všech
klimatických podmínkách. Díky kvalitní polymerové
krycí vrstvě si rolety Troll zachovávají nový vzhled
i po dlouhých letech provozu.

Nabízíme široké spektrum pohonů pro
roletové systémy: od klasického ručního
ovládání po moderní elektromotory.
Ruční ovládání (textilním páskem, šňůrou) je vhodné pro místnosti s několika
středně velkými okny.
Elektrické pohony jsou vhodné do příměstských
domů s velkým
množstvím
oken.

Rolety můžete ovládat přímo z křesla,
aniž byste museli přerušit sledování televize či vstávat z postele, když chcete
vpustit sluneční světlo do vaší ložnice.
Dálková ovládání jsou spolehlivá a nabízejí potřebné pohodlí.
Stačí jediný stisk tlačítka a automatika
otevře či zavře jednu nebo více rolet
v místnosti, na jednom poschodí
či v celém domě. Přesně tak
jak to právě potřebujete.
Maximální ochrana před vloupáním

Kvalitní tepelná izolace a úspora energie

Rolety Troll spolehlivě chrání váš majetek a pomáhají
zabránit vloupání. Při vaší nepřítomnosti chrání nedotknutelnost vašeho domu či bytu. Ochrání rovněž vaše
okna před vrženými kameny či jinými předměty.

Vynikající tepelná izolace a úspory energie
v chladném počasí. Správně instalované rolety
dokáží snížit tepelné ztráty (energii vytápění)
až o 50 %.

Ochrana před slídivým pohledy

Ochrana před hlukem a prachem

Zcela nebo částečně stažené rolety vás ochrání před
slídivými pohledy z ulice. Ve večerních a nočních hodinách tak ve vašem domě vytvářejí důležitý pocit pohodlí
a bezpečí.

S pomocí rolet bude Váš dům vybaven efektivní
zvukovou izolací. Účinnost může dosáhnout až
15 dB. Obzvláště ve večerních a nočních hodinách
tak bude klidný spánek garantován i kojencům
v dětských pokojích.

Ochrana před slunečním a světelným zářením
V letním období vás rolety chrání před ostrým slunečním zářením a vysokou teplotou. Je možné zvolit
odstupňovanou ochranu – od částečného propouštění
světla do místnosti do úplného zatemnění.
Teplota v místnosti zůstává v normě, čímž se šetří
elektrická energie potřebná k provozu ventilátorů
a klimatizačních zařízení.

Dlouhá životnost
Rolety nevyžadují zvláštní údržbu. Snadno se
umývají i čistí. Během životnosti se náklady na
jejich pořízení mnohanásobně vrátí.
Systémy Troll se vyznačují dlouholetým bezporuchovým provozem.

Rolety lze otevírat či zavírat přesně v tu
denní dobu, ve kterou se vám to nejvíce
hodí. Časové spínače ráno vaše rolety
otevřou a večer je zase zavřou.
Zajistí tak přístup světla ke květinám
a rostlinám uvnitř domu a vytvoří dojem,
že majitelé jsou doma. V případě potřeby
je možné rolety spouštět v době silného
deště či větru a ochránit tak svá okna
před prachem a vodou. Chytré senzory
za vás ochotně převezmou kontrolu nad
zajištěním komfortu ve vašem domě.

