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ROLETAI



KLASIKINIAI PRIGLUDĘ PRIE LANGO ROLETAIKLASIKINIAI ROLETAI

Modernūs ir šiuolaikiški roletai, tinkantys visų rūšių langams, padės apsisaugoti nuo 
nepageidaujamų saulės spindulių, smalsių praeivių žvilgsnių, o saulę atspindintys audiniai 
leis sumažinti patalpų kondicionavimo kaštus. Pasirinkę langų uždengimo formą – roletus, 
užtikrinsite efektyvų saulės valdymą bei patenkančios natūralios saulės kiekį namuose ar 
biure. Roletai lengvai pritaikomi skirtingose namų erdvėse prie lango pločio ar aukščio.

Klasikiniai roletai skirstomi į du tipus: prigludę prie lango ir laisvai kabantys.

Galima rinktis iš itin gausaus audinių asortimento: šviesai pralaidžių, pusiau pralaidžių, visiškai 
saulės spindulių nepraleidžiančių audinių ir šviesą atspindinčių.
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Pavadinimas Kasetė Valdymo 
būdas Kreipiančioji Mechanizmo spalvos Min plotis, 

mm
Max plotis, 

mm
Max aukštis, 

mm*

a) Comfort V + Variklis I
Balta, pilka, antracito, 

šviesaus medžio, tamsaus 
medžio raudonmedžio, ruda

100 1500 2300

b) Comfort G + Grandinėlė I
Balta, pilka, antracito, 

šviesaus medžio, tamsaus 
medžio raudonmedžio, ruda

100 1500 2300

c) Comfort V + Variklis U Balta 100 1500 2300

d) Comfort G + Grandinėlė U Balta 100 1500 2300

e) Comfort S + Spyruoklė U Balta 350 1200 2000

Roletų tipai:

* Priklauso nuo pasirinkto audinio 

KLASIKINIAI PRIGLUDĘ PRIE LANGO ROLETAI
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Pilka

Ruda

Šviesaus medžio Tamsaus medžio

Raudonmedžio

Antracito

Mechan i zmo spa lvos

Balta

Va ldymo būda i

Kre ip ianč ių jų  rūšys
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Grandinėle Varikliu 
(nuotolinio valdymo pultu)

Spyruokle 
(valdomas rankenėle, sumontuota
 ant apatinio profilio) 

stiklajuostė stiklajuostėaudinys audinys

stiklo paketasstiklo paketas

sandarinimo 
tarpinė

lango rėmas
sandarinimo 

tarpinė

lango rėmas

formos
kreipančioji„I” formos

kreipančioji„U”



Pavadinimas Vamzdžio
storis Kasetė Valdymo

 būdas Mechanizmo spalvos Min plotis, 
mm

Max plotis, 
mm

Max aukštis, 
mm*

a) Absolute Ø 30 mm - Spyruokle
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

660 1700 1500

b) Absolute Ø 30 mm - Varikliu
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

524 2400 2500

c) Absolute Ø 30 mm - Grandinėle
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

200 2400 2500

d) Absolute Ø 42 mm - Varikliu
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

520 3000 2500

e) Absolute Ø 42 mm - Grandinėle
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

250 3000 2500

f) Absolute Ø 65 mm - Varikliu
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

520 3100 3700

g) Absolute Ø 65 mm - Grandinėle
Balta, pilka, juoda, 
antracito, metalo

250 3100 3700

h) Absolute Ø 30 mm + Varikliu Balta, pilka 524 2400 2500

i) Absolute Ø 30 mm + Grandinėle Balta, pilka 200 2400 2500

j) Absolute Ø 19 mm - Grandinėle Balta 300 1500 2000

Roletų tipai:

* Priklauso nuo pasirinkto audinio 

KLASIKINIAI LAISVAI KABANTYS ROLETAI
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Pilka

Metalo

Antracito

Va ldymo būda iMechan i zmo spa lva

Balta

Juoda

Grandinėle

Nuotolinio valdymo pultu arba sieniniu jungikliu. 

LAISVAI KABANTYS ROLETAI BE KASETĖS
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Pilka

Mechan i zmo spa lva

Balta

Va ldymo būda i

Grandinėle Varikliu
(nuotolinio valdymo pultu)

Spyruokle 
(valdomas suėmus už apatinio profilio) 

LAISVAI KABANTYS ROLETAI SU KASETE

9KLASIKINIAI ROLETAIGRĮŽTI Į PRADŽIĄ



Roletai diena naktis – novatoriški, pagaminti iš dvigubo permatomo ir nepermatomo audinio 
sluoksnio. Tai vienas iš populiariausių būdų uždengti langus, suteikia didesnę šviesos valdymo bei 
privatumo kontrolę. Kai norisi namų erdvės neperkrauti dieninėmis ir naktinėmis užuolaidomis, 
geriausias būdas uždengti langus roletais diena - naktis.

Šis roletas sudarytas iš specialaus dvigubo audinio: du ZEBRA audinio sluoksniai leidžia sukurti 
pritemdymo efektą, patalpą pilnai užtemdyti arba roletą pakelti ir pilnai įsileisti šviesą. 

Vienu rankos mostu roleto audinys keičiasi kartu transformuodamas visą patalpų erdvės ir 
šviesos dinamiką.

DIENA - NAKTIS ROLETAI
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Pavadinimas Kasetė Valdymo 
būdas Kreipiančioji Mechanizmo spalvos Min plotis, 

mm
Max plotis, 

mm
Max aukštis, 

mm*

a) Comfort V + Variklis I
Šviesaus medžio, antracito, 
pilka, raudonmedžio, tam-
saus medžio, tamsiai ruda

100 1500 1800

b) Comfort G + Grandinėlė I
Šviesaus medžio, antracito, 
pilka, raudonmedžio, tam-
saus medžio, tamsiai ruda

100 1500 1800

c) Comfort V + Variklis U
Šviesaus medžio, antracito, 
pilka, raudonmedžio, tam-
saus medžio, tamsiai ruda

100 1500 1800

d) Comfort G + Grandinėlė U
Šviesaus medžio, antracito, 
pilka, raudonmedžio, tam-
saus medžio, tamsiai ruda

100 1500 1800

Roletų tipai:

* Priklauso nuo pasirinkto audinio 

DIENA - NAKTIS PRIGLUDĘ PRIE LANGO ROLETAI
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Pilka

Tamsiai ruda

Šviesaus medžio

Tamsaus medžio

Raudonmedžio

Antracito

Mechan i zmų spa lvos Va ldymo būda i

Kre ip ianč ių jų  rūšys

Grandinėle Varikliu 
(nuotolinio valdymo pultu)

stiklajuostė stiklajuostėaudinys audinys

stiklo paketasstiklo paketas

sandarinimo 
tarpinė

lango rėmas
sandarinimo 

tarpinė

lango rėmas

formos
kreipančioji„I” formos

kreipančioji„U”
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Roletų tipai:

* Priklauso nuo pasirinkto audinio 

Pavadinimas Vamzdžio
storis Kasetė Valdymo

 būdas Mechanizmo spalvos Min plotis, 
mm

Max plotis, 
mm

Max aukštis, 
mm*

a) Absolute Ø 30 mm - Varikliu 
Balta, pilka, antracito, 

metalo
524 2400 2200

b) Absolute Ø 30 mm - Grandinėle
Balta, pilka, antracito, 

metalo
200 2400 2200

c) Absolute Ø 42 mm - Varikliu 
Balta, pilka, antracito, 

metalo
520 3000 2400

d) Absolute Ø 42 mm - Grandinėle  Balta, pilka, antracito, 
metalo

500 3000 2400

e) Absolute Ø 19 mm - Grandinėle Balta 300 1500 2000

f) Absolute Ø 30 mm + Varikliu Balta, pilka 524 2400 2200

g) Absolute Ø 30 mm + Grandinėle Balta, pilka 200 2400 2200

DIENA - NAKTIS LAISVAI KABANTYS ROLETAI
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Mechan i zmų spa lvos

Balta

Pilka

Va ldymo būda i

Grandinėle Varikliu 
(nuotolinio valdymo pultu)

LAISVAI KABANTYS ROLETAI DIENA - NAKTIS SU KASETE
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Mechan i zmų spa lvos

Balta

MINI

Metalo

Antracito

Va ldymo būda i
Grandinėle

Varikliu (nuotolinio valdymo pultu)                                                       

LAISVAI KABANTYS ROLETAI DIENA - NAKTIS BE KASETĖS

Balta

Pilka

DIENA – NAKTIS ROLETAI 15GRĮŽTI Į PRADŽIĄ



Turintiems stoglangį, siūlome puikų sprendimą apsisaugoti nuo intensyvių saulės spindulių ir 
reguliuoti temperatūrą namuose. Roletai stoglangiams - tai ne tik estetika, bet ir komfortas. 
Roletinių audinių kolekcija stoglangiams itin gausi įvairiomis spalvomis, raštais, ornamentais.

Jei palėpėje norite įsirengti miegamajį, galite rinktis gumuotus audinius, kurie visiškai užtamsins 
patalpą. O jei įrenginėjate ofisą, siūlome rinktis lengvai pritemdantį audinį, kuris puikiai išsklaido 
saulės šviesą patalpoje. Tad patogiai galėsite dirbti kompiuteriu, o audinys neužtamsins Jūsų 
patalpos. Patogu valdyti aukštai esančius roletus naudojant papildomą rankenėlę.

Va ldymas

Ranka

Min. plotis 360 mm

Maks. plotis 1200 mm

Maks. aukštis* 1500 mm

*Priklauso nuo pasirinkto audinio

ROLETAI STOGO LANGAMS

Mechan i zmo spa lvos
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PilkaSmėlio



Jau 25 metus dirbdami langų uždengimų rinkoje atrinkome patikimus roletų audinių gamintojus 
ir siūlome aukščiausios kokybės vokiškus, olandiškus, suomiškus, ispaniškus, turkiškus 
bei lenkiškus audinius. Modernūs bei klasikiniai, paprasti ar prabangūs, lengvai ar stipriai 
pritemdantys, vienspalviai, raštuoti, blizgūs ar matiniai – tikrai išsirinksite savo interjerui 
tinkamiausius iš itin gausaus roletų audinių asortimento! Siūlome ir specialiu funkcionalumu ar 
savybėmis pasižyminčius audinius pagal jūsų asmeninius poreikius.

AUDINIAI
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Atspindintys saulės šviesą ir karštį roletai praleidžia šviesą ir tuo pačiu efektyviai apsaugo nuo 
kaitros. Aliuminiu ar specialia medžiaga PERLEX dengti audiniai atspindi saulės spindulius ir 
taip sumažina saulės poveikį dienos metu bei neleidžia patalpai įkaisti.

Nepraleidžiantys saulės šviesos BLACK OUT roletai – neperšviečiami,  padengta specialia 
daugiasluoksne poliesterio danga, todėl audinys visiškai nepraleidžia šviesos ir uždengus 
langą patalpoje bus tamsu lyg naktį. Tai idealus pasirinkimas miegamajam ar vaikų kambariui, 
fotostudijai ar bet kuriai kitai patalpai, kuriai reikalingas pilnas užtemdymas. 

Diena-naktis audinio roletai pagaminti iš dvigubo permatomo ir nepermatomo audinio sluoksnio. 
Persidengiantys „zebra“ tipo audiniai leidžia sukurti pritemdymo efektą, patalpą pilnai užtemdyti 
arba roletą pakelti ir pilnai įsileisti šviesą. 

Foto audinio roletai - originali langų dekoravimo idėja ieškantiems išskirtinumo. Ant įprasto 
roletinio audinio galima perkelti nuotrauką, iliustraciją, ornamentą, užrašą ar bet kokį kitą 
pageidaujamą vaizdą. 

SCREEN audinio roletai blokuoja žalingus UV spindulius ir tuo pačiu yra pralaidūs šviesai, apsau-
go baldus nuo išblukimo ir padeda sumažinti patalpų vėsinimo sąnaudas. SCREEN audiniai efek-
tyviai sumažina atspindžius, tad puikiai tinka media kambariams ir biurams. Tinklelį primenantis 
audinys audžiamas iš stiklo pluošto siūlų ir PVC, yra lengvai prižiūrimas ir labai patvarus. Galima 
rinktis skirtingo saulės pralaidumo (1%, 3%, 5% ir 10%) audinių. 
Inovatyvi naujiena - pirmieji rinkoje antivirusiniai ir antibakteriniai SCREEN audiniai, kurie pasi-
žymi greitu ir ilgalaikiu antivirusiniu ir antibakteriniu poveikiu. Tai itin praktiškas pasirinkimas vie-
šosioms patalpoms, kurioms taikomi griežti higienos reikalaivimai ir kuriantiems saugią aplinką 
namuose ar vaikų žaidimų vietose.

18 AUDINIAI GRĮŽTI Į PRADŽIĄ



ŽALIUZĖS



Klasikinis langų dekoro elementas, išsiskiriantis funkcionalumu ir minimalistiniu dizainu. Iš 
natūralios medienos pagamintos žaliuzės yra draugiškos aplinkai, svarbu siekiantiems apsaugoti 
savo namus nuo dirbtinių medžiagų sukeliamų alergijų. Taip pat siūlome ypač kokybiškas ir 
ilgaamžiškas medžio imitacijos žaliuzes, kurios puikiai tiks virtuvei ir voniai.

Medinių žaliuzių galimi du dydžiai: 25 mm ir  50 mm pločio juostos. Plati medinių žaliuzių 
apdailos detalių spalvų paletė leis pasirinkti norimas kopetėlių ar juostelių spalvas, galima langų 
akcentus lengvai derinti prie namų interjero. Dar vienas iš medinių žaliuzių privalumų – šviesos 
išskaidymas. Net nepakeliant žaliuzių galima reguliuoti juostelių pakilimo kampą ir šviesą 
nukreipti į patalpos centrą, grindis ar lubas. Lengvu judesiu pakreipus žaliuzes užtikrinama, kad 
iš lauko pusės niekas negalėtų pamatyti kas vyksta viduje.

MEDINĖS ŽALIUZĖS
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Va ldymas

2 5  m m  j u o s t o s

Min. plotis, valdymas

Lazdele
300 mm

Maks. plotis 2400 mm

Min. aukštis 100 mm

Maks. aukštis  2600 mm

5 0  m m  j u o s t o s

 Min. plotis, valdymas

Virvele
Grandinėle
Varikliu

320 mm 
370 mm 
700 mm

Maks. plotis* 2660 mm

Min. aukštis 100 mm

Maks. aukštis 2600 mm
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Virvele, grandinėle Automatika Lazdele

MIDI
25 mm

Absolute
50 mm
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*Maks. gaminio plotis su Luxury rustic wood - 2360 mm



Šiuolaikinių horizontalių skandinaviško stiliaus žaliuzių privalumas – lengvas ir patogus valdymas, 
leidžiantis efektyviai reguliuoti ne tik įeinančios šviesos kiekį, bet ir kryptį. Šio saulės kontrolės 
sprendimo dėka patogiai nukreipsite šviesą į patalpos centrą, lubas ar grindis. Išnaudodami 
šių žaliuzių privalumus galėsite ne tik sumažinti iš lauko sklindančią šviesą, bet ir užtemdyti 
patalpą. Jei langas uždengtas žaliuzėmis, pro jas nepraslys net smalsiausio praeivio žvilgsnis. 
Skandinaviško stiliaus    žaliuzės nesensta, visiškai nebijo drėgmės ar temperatūros pokyčių.

Žaliuzės kompaktiškos, neapsunkina namų interjero ir užima mažai vietos, nesugeria kvapų bei 
dulkių, jos yra labai lengvai prižiūrimos. Įvairiaspalvės žaliuzės iš dviejų pločių juostų - 16 mm ir 
25 mm.

Va ldymas

I S O/ V E N U S
prigludusios prie lango, 16/25 mm.

S TA N DA R T
laisvai kabančios, 25 mm.

Min. plotis 250 mm 300 mm

Maks. plotis 2000 mm 2000 mm

Maks. aukštis 2000 mm 2000 mm

Ranka Grandinėle , virvelė Lazdelė

SKANDINAVIŠKO STILIAUS ŽALIUZĖS
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Mechan i zmo
spa lva

*Dėl kitų spalvų teirautis 
konsultanto

Balta



Plisuotos žaliuzės – tai armonikėlės principu suklostuotas audinys, uždengiantis langus. 
Plisuotas audinys praleisdamas šviesą interjere sukuria svajingą ir romantišką atmosferą.  
Šis langų uždengimas valdomas itin lengvai, rankenėlės pagalba iš viršaus į apačia arba iš 
apačios į viršų. Tai puikus sprendimas varstomiems langams ir durims, kadangi šios žaliuzės 
gali būti montuojamos labai arti lango stiklo. Net ir pilnai atidarant langą, nebus laužoma lango 
angokraščio apdaila. 

Plisuotos žaliuzės yra sparčiai populiarėjantis sprendimas saulės kontrolei. Modernios ir 
universalios plisuotos žaliuzės padės užtikrinti optimalų šviesos srautą patalpoje ir suteiks 
privatumo. Naudojant dalinai šviesą atspindinčius audinius, galima sumažinti oro kondicionavimo 
kaštus. 

O jeigu norite saulės šviesą visiškai uždengti ir nepalikti nė mažiausio tarpelio, rinkitės 
praktiškuosius „Honeycomb“ - korio tipo audinius, kuriuos sudaro du audinio sluoksniai, o 
valdymo virvelės yra įmontuotos žaliuzės viduje. Todėl išorėje nebelieka nei matomų skylučių, 
nei valdymo virvelės.  

Kviečiame rinktis iš plataus, aukštos kokybės plisuotų žaliuzių audinių asortimento. Siūlome 
nuo paprastų iki dengtų teflonu, atsparių ugniai, dengtų spindulius atspindinčia Perlex arba 
aliuminio danga. Dauguma audinių pagaminta Vokietijoje, be PVC ir turi OEKO-TEX sertifikatą.

PLISUOTOS ŽALIUZĖS
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*Priklauso nuo pasirinkto audinio

VS1 VS2 VS3 PL11

VS1 VS2 VS3 PL11

Min. plotis 120 mm 230 mm 120 mm 200 mm

Maks. plotis 1500/≤1200 mm 1500/≤1200 mm 1500/≤1200 mm 1500 mm

Min. aukštis 200 mm 200 mm 200 mm 300 mm

Maks. aukštis* 1500/2200 mm 1500/2200 mm 1500/2200 mm 400 mm

Plisuotoms žaliuzėms naudojama vokiška „Cosiflor“ sistema - naujasis aliuminio profilis  išsiskiria 
elegantiška išvaizda, o dėl uždaro dizaino jis itin lengvai valomas ir prižiūrimas. Ilgaamžiškumas, 
tvirta aliuminio konstrukcija, nesenstantis dizainas ir vokiška kokybė – tokie yra didžiausi 
„Cosiflor“ sistemos privalumai. O dar didesniam komforto užtikrinimui, „Cosiflor“ VS2 sistemoje 
įmontuotas papildomas audinio pritraukimas magnetais, audinio uždarymo padėtyje. Itin tvirta 
ir patogi fiksacija, kurios dėka nelieka nė mažiausio tarpelio šviesai!

Mechan i zmo spa lvos
Balta

Ranka

Va ldymas

24 PLISUOTOS ŽALIUZĖS GRĮŽTI Į PRADŽIĄ

Sidabras

Antracito



Vasarą užtrauktos plisuotos korio tipo žaliuzės puikiai 
apsaugo jūsų kambarius nuo karštos saulės spinduliuotės. 
Oro kišenės korinio tipo žaliuzių korpuso konstrukcijoje 
veikia kaip tam tikras izoliacijos sluoksnis – visada maloniai 
vėsina jūsų kambarius.

kairysis langas: su korio žaliuzėmis
dešinysis langas: be korio žaliuzių

Langai yra didžiausias šilumos nuostolių šaltinis namuose. Mūsų 
energetikos konsultantas paaiškina: „Kuo senesni langai, tuo daugiau 
šilumos prarandama. Cosiflor® korio žaliuzės gali padėti sumažinti 
šilumos ir energijos nuostolius.“

Žiemą kambarius dienos metu šildo saulės spinduliai.  Vakare 
Cosiflor® sistema uždaroma, todėl patalpai neleidžiama per 
greitai atvėsti. Šiltas oras ilgiau išlaikomas jūsų kambariuose, 
todėl sumažėja šildymo išlaidos.

COSIFLOR® PLISUOTOS KORIO TIPO ŽALIUZĖS —
PAŽANGIAM ENERGIJOS TAUPYMUI
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Su standartiniais stiklo langais (dvigubas stiklas pa-
gal DIN 4108 / EN 13363-1 U = 1,6), apytiksliai 72 % 
saulės spinduliuotės patenka į kambarį.

Kai Cosiflor® korio tipo žaliuzės naudojamos optima-
liai, galite išlaikyti kambarius vėsesnius vasarą ir šil-
tesnius žiemą. Tai leidžia efektyviai taupyti energiją.

Galite naudoti Fc vertę, kad nuspręstumėte, kuri ver-
sija leis sutaupyti daugiau energijos. Ši reikšmė nu-
sako veiksnį, kuriuo saulės energija sumažinama, kai 
ji praeina pro žaliuzę (pvz., Fc vertė 0,40 reiškia, kad 
tik 40 % saulės energijos gali patekti į kambarį).

Šilumos apsaugai vasarą taikomos šios nuostatos: 
kuo mažesnė Fc vertė, tuo mažiau saulės šilumos 
prasiskverbia į patalpą, todėl ji išlieka vėsesnė.

Šilumos apsaugai žiemą taikomos šios nuostatos: 
kuo mažesnė Fc vertė, tuo mažiau šilumos praranda-
ma į išorę, todėl patalpa išlieka šiltesnė

COSIFLOR® PLISUOTOS KORIO TIPO ŽALIUZĖS —
KUO MAŽESNĖ FC VERTĖ – TUO DIDESNIS TAUPYMAS
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Vertikalios žaliuzės - klasikinis pasirinkimas uždengti stumdomas stiklo duris, didelius langus 
ar vitrinas, taip pat patalpų atskyrimui, trikampiams langams uždengti. Tai efektyvi priemonė į 
patalpas patenkančios natūralios šviesos kontrolei. Vertikalių žaliuzių audinių asortimentas yra 
itin gausus įvairių raštų ir spalvų. 

Biuruose ir namų kambariuose, kuriuose dažnai dirbama kompiuteriu, siūloma integruoti 
vertikalias žaliuzes su audiniais, padengtais aliuminiu, perlamutru arba specialaus poliesterio 
atspindžio plėvele. Tokiu budu dar labiau sustiprinsite apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Be to, vertikalios žaliuzės efektyviai sulaiko ir sugeria šilumą.

VERTIKALIOS ŽALIUZĖS
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R I B I N I A I  M AT M E N YS

Juostos plotis 89 mm 127 mm

Minimalus plotis 100 mm 140 mm

Maksimalus plotis 3500 mm 3500 mm

Maksimalus aukštis 3000 mm 3000 mm

R I B I N I A I  M AT M E N YS

Maks. plotis 3500 mm

Maks.s aukštis 3000 mm

Maks. pasvirimo kampas 40°

GrandinėleVa ldymas

Vertikalios žaliuzės Pasvirusios vertikalios žaliuzės
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AKSESUARAI



VAIKO APSAUGA sistema apriboja roletų, žaliuzių grandinėlių ilgius ir taip užtikrina mažųjų 
šeimos narių saugumą. 

SOMFY varikliais valdomi elektriniai roletai ir žaliuzės – tai patogumas ir elegancija vienu 
mygtuko paspaudimu. Pasirinkę motorizuotus langų uždengimus, galėsite tiesiog atsipalaiduoti 
ir mėgautis komfortu, nes valdyti elektrinius roletus ir žaliuzes dabar patogiau nei bet kada 
anksčiau!  Valdymo pultelio nebūtina nukreipti langų kryptimi, o inovatyvios valdymo sistemos 
leidžia centralizuoti namuose ar ofise įrengtų automatinių gaminių funkcijų valdymą.

Automatinis valdymas su MOTION sistema – ypač patogus automatinis valdymas ir lengvas 
įdiegimas. Langų uždengimai reguliuojami radijo dažniais valdomais nuotoliniais valdymo 
pulteliais. Mėgaukitės komfortu savo namuose ar biure!

Automatinis valdymas išmaniuoju telefonu - MOTION programa perkelia valdymą į kitą lygį. 
Kartu su „Wi-Fi“ tiltu mobilioji programa atveria begales galimybių valdyti žaliuzes išmaniuoju 
telefonu. Naudojant programą MOTION galima užprogramuoti ir automatizuoti žaliuzes, kad jos 
puikiai atitiktų gyvenimo ritmą. MOTION programa yra suderinama su visais MOTION varikliais su 
nuotolinio valdymo galimybėmis. Atsisiųskite „Motion Blinds“ programą į savo mobilųjį įrenginį iš 
„App Store“ arba „Play Store“.

AKSESUARAI
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TINKLELIAI



Vienas populiariausių apsauginių tinklelių tipų - tai tinklelis - rėmelis. Šis tinklelio tipas labai 
mėgstamas dėl to, kad yra beveik nepastebimas, tinkamas visų tipų langams ir lengvai 
įdedamas bei išimimas. Šiam rėmo tipui galite rinktis: 

klasikinį tinklelį (apsaugo nuo uodų ir kitų vabzdžių, lapų ir 
stambesnių pukų - kaip pvz., pienių ar tuopų);

antialerginį tinklelį (apsaugo nuo žiedadulkių, dulkių, vabzdžių).  

Pasirinkę šį tinklelį, visą šiltąjį sezoną džiaugsitės saulės šviesa ir gaiviu oru nesibaimindami 
neprašytų svečių.

TINKLELIAI RĖMELIAI
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Tinklelio rekomenduojamas maks. plotis 1500 mm

Tinklelio rekomenduojamas maks. aukštis 1500 mm

Papildomas tvirtinimas didelių matmenų 
tinkleliui

Jei viena iš kraštinių >1400 mm, statmenai ilgesnei 
kraštinei per vidurį montuojamas skersinis profilis. 
Klientui pageidaujant profilis gali būti nededamas.

Tvirtinimo galimybės Montuojami langų išorėje ant rėmų ar sienos. 
Metalinėmis plokštelėmis

Spalvos Balta, ruda, medžio imitacija, antracitas

Tinklelio - rėmelio ypatybės:
Patogu nuimti valymui arba žiemos sezonui, nepažeidžia lango rėmo.

Įprasto tinklelio audinio spalva pilka, tad sietelis nemažina lango stiklo apšviestumo ir yra 
permatomas šviesoje;

Antialerginio tinklelio spalva: juoda, taip pat tinklelis yra daug tankesnis, todėl pritemdo 
patalpą;

Tinklelio rėmas - profiliai gaminio konstrukcijoje palaiko tinklelį įtemptą visame rėmelio plote;

Tinklelio montavimo būdai: ant lango rėmo arba lango staktos šviesioje dalyje (su kabliukais);

Ranka

Va ldymas
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TINKLELIAI ROLETAI

Šis sprendimas taikomas ne tik langams, bet ir balkono bei terasų durims, taip pat stoglangiams. 
Tinkleliai - roletai saugo nuo vabzdžių invazijos, specialiais šepetėliais užkirsdami kelią į 
namus net ir smulkiausiems vabzdžiams. Mechanizmas veikia roleto principu: tinklelis gali būti 
susukamas ne tik viršuje, bet ir šone. Tinkleliai - roletai yra stacionariai tvirtinami prie lango 
rėmo arba nišoje. 

Tinklelio roleto - ypatybės:

Tinklelio konstrukcija gaminama iš aliuminio, todėl tinkleliai atsparūs korozijai ir 
ilgaamžiai. 

Kuo žemesnė temperatūra, tuo trapesnis audinys. Roletinis tinklelis žiemą susukamas į 
viršų ir apsaugomas nuo fizinio poveikio kai yra labiausiai pažeidžiamas.

Tinklelis roletas surenkamas iš trijų atskirų dalių - tai stabili ir tvirta aliuminio 
konstrukcija.

Gamybai naudojami italų gamintojo GENIUS komponentai.

Profiliai palaiko įtemptą tinklelio rėmelį.

Montuojami ant langų ar durų rėmo išorėje.
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H24 V24 V24D

Horizontalus tinklelis-roletas su fiksatoriais Vertikalus tinklelis-roletas su magnetu Vertikalus tinklelis-roletas su dviguba sistema

H24 V24 V24D

Min. plotis su stabdžiu/ 545/650 mm 150 mm (be stabdžio) 300 mm (be stabdžio)

Min. aukštis 150 mm 650 mm 650 mm

Maks. plotis 1800 mm 1400 mm 2800 mm

Maks. aukštis 2300 mm 2600 mm 2600 mm

Tvirtinimo galimybės Montuojami langų ar durų išorėje, ant rėmų ar sienos

Spalvos Balta, ruda, medžio imitacija, antracitas

Ranka

Va ldymas
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Tinkleliai durys puikiai tinka tiems įėjimams, pro kuriuos yra dažnai vaikštoma - balkono, terasų 
durims bei kitoms didelėms angoms. Šis sprendimas yra idealus norintiems šiltuoju metų laiku 
gausiai vėdinti erdves ir viduje mėgautis šviežio oro gaiva. Tinklelį - duris patogu uždaryti iš bet 
kurios pusės. Konstrukcija tvirtinama varžtais į rėmą ar sieną.

TINKLELIAI DURIMS

Tinklelio maks. aukštis 2400 mm

Tinklelio maks. plotis 1000 mm

Tvirtinimo galimybės Montuojami durų išorėje, ant rėmų ar sienos metalinėmis 
plokštelėmis

Tinklelio valdymas dešininis arba kairinis varstymas

Spalvos Balta, ruda, tamsus medis, šviesus medis  arba antracitas. 
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Tinklelio durys - ypatybės:

Tinklelis – durys pagamintos iš aliumininio profilio, kuris yra atsparus visoms oro sąlygomis;

Tinklelis - durys dėl ypač tvirtos konstrukcijos išlieka įtemptas ir išlaiko savo formą net po 
itin intensyvaus durų varstymo, dėl to tai ilgaamžiška apsauga nuo vabzdžių;

Jis netemdo patalpos ir yra pralaidus šviesai;

Tinklelį - duris patogu valdyti iš bet kurios pusės dėl patogios uždarymo rankenos, kuri 
suteikia ne tik patogumo uždarant ir atidarant duris, taip pat ženkliai sustiprina visą durų 
konstrukciją. Uždarymo rankenos profilis padalina durų tinklelį į dvi dalis - viršutinę ir 
apatinę.

TD-A2 duris galite rinktis su skydu apačioje arba be jo. Skydas suteikia konstrukcijai dar 
daugiau stabilumo, taip pat apsaugo apatinę dalį nuo atsitiktinio tinklelio išspyrimo. 
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Plisuoti tinkleliai - tai estetiškiausias sprendimas apsaugai nuo vabzdžių. Smulkios specialaus 
audinio klostės veikia kaip itin geras filtras, nepraleidžiantis skraidančių kenkėjų. Veikia panašiai 
kaip akordeonas ir yra ypatingai lengvai suskleidžiami, nes mechanizme nėra spyruoklių, 
jį galima sustabdyti bet kurioje lango vietoje. Plisuotas tinklelis tinka uždengti bet kokius 
langus, duris, slankiojančias langų sistemas ir ypač didelių matmenų nišas. Estetiška išvaizda, 
funkcionalumas ir patogus valdymas – visa tai kruopščiai suderinta šiame gaminyje. 

PLISUOTI TINKLELIAI
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M17H M17L M17R

Horizontalus Vertikalus sustumiamas į kairę pusę Vertikalus sustumiamas į dešinę pusę

Puikus lango uždangos sprendimas norint apsaugoti didelių matmenų nišas. 

Tinklelio rėmas – tai stabili ir tvirta aliuminio konstrukcija;

Konstrukcijos spalvos – balta, ruda, antracitas;

Sietelio spalva – juoda, tačiau sietelis nemažina lango stiklo apšviestumo ir 
yra permatomas šviesoje;

Norint uždengti didesnių matmenų nišas, galima sujungti du plisuotus 
tinklelius.

Plisuoto tinklelio - ypatybės

M17H M17L/M17R

Min. plotis 735 mm 200 mm

Min. aukštis 200 mm 1900 mm

Maks. plotis 1200 mm 2400 mm

Maks. aukštis 1500 mm 2600 mm

Tvirtinimo galimybės Langų ir durų nišose bei ant nišos

Spalva Juoda, balta, ruda, antracitas
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Tinklelio maks. aukštis 1500 mm

Tinklelio maks. plotis 1500 mm

Papildomas tvirtinimas didelių 
matmenų tinkleliui

Jei viena iš kraštinių > 1400 mm, 
statmenai ilgesnei kraštinei per vidurį 

montuojamas skersinis profilis. 
Klientui pageidaujant profilis gali būti nededamas.

Papildomas tvirtinimas didelių 
matmenų tinkleliui

Montuojamas ant lango staktos  
šviesioje dalyje (su kabliukais)

Spalva balta, ruda, antracitas arba medžio imitacija 

Patikima apsauga ne tik nuo vabzdžių, bet ir nuo alergijas 
sukeliančių žiedadulkių! Specialus tinklelio poliesterio pynimas 
veikia kaip filtras ir gaudo žiedadulkes, dulkes ir kitus oro 
teršalus į medžiagos pluoštą. Berlyne esančios universitetinės 
ligoninės laboratorijoje atlikti gaminio tyrimų rezultatai parodė, 
kad antialerginis tinklelis sulaiko beveik 98% beržo, 100% 
žolių ir 93% dilgėlių žiedadulkių. Antialerginiams tinkleliams 
suteiktas Europos centro alergijos tyrimų fondo (ECARF) 
sertifikatas.

ANTIALERGINIAI TINKLELIAI
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ĮGYVENDINTI
PROJEKTAI



Verslo biurų kompleksas „3 BURĖS“
Produktas – vidaus roletai
Vieta – Vilnius 



Verslo centras „KAUNO DOKAS“
Produktas – vidaus roletai
Vieta – Kaunas



Verslo centras „TECHNOPOLIS“
Produktas – medinės žaliuzės
Vieta – Vilnius



Sporto klubas „VS EXPRES 24/7“
Produktas – vidaus roletai
Vieta – Šiauliai



Mažmeninės prekybos 
parduotuvių tinklas „LIDL“
Produktas – vidaus roletai
Vieta – Kaunas



Šiaulių kultūros centras
Produktas – vidaus roletai
Vieta – Šiauliai



Verslo centras „Nova“
Produktas – vidaus roletai
Vieta – Vilnius



Atnaujinimo data 2022 m. balandis


