
Rolety Dzień/Noc
Dzień/Noc to specjalny rodzaj rolety z tkaniną w poziome pasy transparentne i zaciemniające, która charakteryzuje 

się doskonałą jakością wykonania i niecodziennym designem. Naprzemienny układ pasów pozwala na regulację ilości 

wpadającego światła stwarzając przy tym niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można w sposób niezwykle prosty można stworzyć odpowiedni nastrój, a to wszystko za 

jednym pociągnięciem łańcuszka lub naciśnięciem pilota.

Rolety Dzień/Noc nadają się doskonale do mieszkań czy pomieszczeń biurowych. Dobór koloru tkaniny z naszej pale-

ty pozwala na rozjaśnienie czy przyciemnienie ogólnej aranżacji w danym pomieszczeniu. Przy całkowitym zamknię-

ciu rolety możemy uzyskać efekt pełnego zasłonięcia okna bądź uzyskania prześwitu przez firankowe pasy tkaniny.

Rolety Dzień/Noc możemy podzielić na:

D/N w kasecie – montowane do ściany lub ramy okiennej. Kaseta wygląda z pewnością elegancko, dodatkowo chroni 

materiał przed kurzem i zabrudzeniami. Do wyboru oferujemy prowadnice płaskie lub przestrzenne. Istnieje także 

możliwość montażu bezinwazyjnego (Suita D/N) lub inwazyjnego (Passionata D/N).

D/N wolnowiszące – montowane do ściany bądź do ramy okiennej.

Rolety materiałowe Dzień/Noc wykonujemy w systemach: Trola 2, Presto, Passionata, Suita, Eliza D/N.



Roleta wolnowisząca Presto D/N



Roleta Passionata D/N



Triola 2 D/N Nowatorskie rozwiązanie w roletach materiałowych. Roleta  

z podwójnie prowadzonym materiałem w poziome pasy o różnej absorpcji światła. Inno-

wacyjny system rolety jest własnym projektem wykonanym w pełni przez projektantów 

firmy Vertex. Doskonałe połączenie właściwości żaluzji poziomej i atrakcyjności roletki 

materiałowej. Roleta TRIOLA 2 w systemie DZ IEŃ/NOC jest zbudowana na wieszakach 

systemu TRIOLA 2 zamocowanych na stałe do profilu montażowego PCV. Jeden koniec 

tkaniny jest naklejony na rurkę stalową o średnicy 17 mm umocowaną w wieszakach,  

a drugi koniec materiału jest podwieszony przy pomocy taśmy blokady do profilu no-

śnego PCV 

Szerokość maksymalna: 170 cm

Wysokość maksymalna: 250 cm

Presto D/N Najpopularniejszy, autorski system rolet materiałowych wol-

nowiszących, przeznaczony do montażu na ścianie i do sufitu. Dodatkowo może być 

wyposażony w funkcjonalny profil nośny - ulatwiający montaż rolety w prosty sposób.  

Szeroka gama kolorystyczna i strukturalna tkanin sprawia, że roleta wolnowisząca 

Presto zyskuje ponadczasowego charakteru. Mało widoczny obciążnik stanowi este-

tyczne wykończenie. Opcjonalnie także łańcuszek operacyjny metalowy.

Szerokość maksymalna: 240 cm

Wysokość maksymalna: 250 cm



Passionata D/N  Autorski system roletowy w odświeżonej odsło-

nie. Passionata DZ IEŃ/NOC teraz dostępna z popularnymi i lubianymi tkaninami w 

szerokiej gamie kolorystycznej i teksturowej, od delikatnego materiału Aroso po desi-

gnerski materiał Lunica. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej kaset, prowadnic 

i obciążników (biały, brązowy oraz w okleinie złoty dąb, ciemny dąb, orzech, mahoń 

i antracyt).

Szerokość maksymalna: 150 cm

Wysokość maksymalna: 220 cm

Suita D/N Nowa odsłona rolety materiałowej Suita. Możliwość stosowa-

nia tkanin DZIEŃ/NOC sprawia, że roleta o małej kasetce także potrafi doskonale 

wkomponować się w każdą aranżację. Dostępna w dwóch kolorach kaset, prowadnic 

i obciążników (biały, brązowy oraz w okleinie złoty dąb, orzech i antracyt) Suita to 

doskonałe rozwiązanie ze względu na bezinwazyjny montaż, a także - dzięki prowad-

nicom przestrzennym, które nie zabierają światła okna. 

Szerokość maksymalna: 150 cm

Wysokość maksymalna: 220 cm



Eliza D/N w kasecie. Najbardziej ekskluzywny produkt w gamie rolet ma-

teriałowych. Roleta z podwójnie prowadzonym materiałem w poziome paski o różnej 

absorpcji światła. Jedna tkanina która naprzemiennie zasłania lub odsłania wpadające 

światło. Dzięki zastosowaniu specjalnych wieszaków roleta ta może być montowana 

do ściany lub sufitu.Dodatkowo isnteje możliwosć zautomatyzowania rolety, co jest 

ogromną zatetą w przypadku dużych rozmiarów

Szerokość maksymalna: 240 cm

Wysokość maksymalna: 250 cm
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