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COLIBRI

dla Rolet Rzymskich Dzień-Noc

dla Rolet Rzymskich Dzień-Noc

dla Rolet Dachowych Blackout

dla Rolet Dachowych Blackout

dla Rolet Silhouette



R
o

STARLING
Kolekcja dedykowana dla rolet Rzymskich Dzień-Noc, tkanina zaciemniająca wykonana jest 
z poliestrowego materiału o grubości 0,53 mm. Posiada atest higieniczny a zalecany sposób jej
czyszczenia to przemycie wilgotną szmatką. Aktualnie dostępna w sześciu wariantach
kolorystycznych.

02. 03. 04. 05. 06.01.



R
o

SWALLOW
To druga kolekcja dedykowana dla rolet Rzymskich Dzień-Noc, tkanina wykonana jest  
z poliestrowego materiału o grubości 0,32 mm. Jest to materiał przepuszczający światło,
delikatniejszy i cieńszy od kolekcji zaciemniającej Starling. Posiada atest higieniczny, a zalecany
sposób czyszczenia to wilgotna szmatka. Dostępny w czterech wariantach kolorystycznych.

03. 04. 05.01.



R
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RAVEN
To kolekcja dedykowana dla rolet Dachowych Blackout tkanina wykonana jest z poliestrowego
materiału o gramaturze 315g/m² Dostępny w dwóch opcjach kolorystycznych. Jest to
materiał, który w 100% blokuje dostęp światła do pomieszczenia, odbijając 80% promieni
słonecznych od powierzchni rolety. Cechuje go trudnozapalność, która potwierdzona jest
atestem niepalności. Posiada również atest higieniczny. Aktualnie w dwóch wariantach
kolorystycznych

01. 02.



R
o

TOUCAN
To druga kolekcja dedykowana dla rolet Dachowych Blackout, tkanina wykonana jest z solidnego
poliestrowego materiału o grubości 0,48 mm. Jest to materiał, który w 100% blokuje dostęp
światła do pomieszczenia, odbijając 80% promieni słonecznych od powierzchni rolety. Cechuje
go trudnozapalność, która potwierdzona jest atestem niepalności. Posiada również atest
higieniczny. Aktualnie w dwóch wariantach kolorystycznych

02.01.



COLIBRI
To  kolekcja stworzona dla rolet Silhouette, tkanina wykonana jest z poliestrowego materiału
o gramaturze 207 g/m². Jest to delikatny materiał, którego ułożenie wraz z poziomymi
pasami nadaje rolecie klasy i elegancji tworząc efekt trójwymiarowej osłony. Aktualnie
dostępny w następujących kolorach:

02. 03.01.

Dla rolet z kolekcji Colibri istnieje możliwość spersonalizowania produtu. W tym celu
prosimy o kontakt indywidualny, aby mogli Państwo przesłać grafikę, która zostanie
nadrukowana na materiale.
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