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ROLETY- SYMBOL RO1 
 
Rolety montowane w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i pomocniczych. 
Rolety zaciemniające, chroniące przed  oślepianiem, słońcem, upałem i promieniowaniem UV. 
Rolety foliowe, metalizowane, poddane obróbce plastycznej powierzchni, przezroczyste. 
 
Lokalizacja, sposób montażu: 
Rolety montowane na skrzydłach zewnętrznych wewnątrz okien o konstrukcji skrzynkowej.  
W zestawieniu podano ilość okien – kompletów rolet na okno. W obiekcie przeważają okna dwuskrzydłowe, 
ale są też jedno skrzydłowe lub składające się z trzech kwater w których środkowa (zewnętrzna) jest stała. 
Większość okien wymieniona w 2007 roku. Okna o odporności pożarowej wymienione w 2016 roku.  
Rolety – kaseta przykręcana, prowadnice klejone do ramy skrzydła okiennego ze względu na gwarancję na 
okna. 
Wymiary wszystkich okien bezwzględnie sprawdzić na obiekcie. 
 
Wymagania: 
ochrona przed energią cieplną 
Zamontowane rolety z folii refleksyjnej powinny zmniejszać ilość wpadającej przez okno energii cieplnej do 
80 %. W okresie zimowym roleta powinna zredukować utratę ciepła do 30 %. 
transparentność 
Zastosowana folia powinna zapewniać widok na zewnątrz, przy nie zmniejszonej efektywnej ochronie przed 
słońcem i upałem. 
 
Kaseta rolety: 
Profile aluminiowe tłoczone, kolor brązowy, plastikowe elementy wykańczające kolor czarny, wymiar 
umożliwiający montaż wewnątrz okien skrzynkowych. 
Prowadnice rolety - profile aluminiowe, kolor brązowy. 
Sterowanie – ręczne, stalowy łańcuszek. 
 
Materiał zaciemniający: 
Folia metalizowana, karbowana z plisowaniem. Stopień filtrowania światła uzależniony od ekspozycji okna. 
W zależności od strony świata należy przestrzegać maksymalnych wartości transmisji (przepuszczalności 
światła) dla osłon: północ - max. 20%, zachód - max. 10%, wschód – max. 10%, południe – max. 5%. Dla 
okien oznaczonych S i W – większy stopień filtrowania światła (2R – przepuszczalność światła 2,3%), dla 
okien oznaczonych N i E – mniejszy stopień filtrowania światła (10R – przepuszczalność światła 8,8%). 



 
Kolor: 
Brązowo-srebrny. Ostateczny kolor wybrany zostanie przez Zamawiającego po okazaniu wzornika. 
 
Certyfikaty: 
Rolety powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
 
 
 
 
ROLETY- SYMBOL RO2 
Rolety montowane w pomieszczeniach ekspozycyjnych. 
Rolety zaciemniające, chroniące przed  oślepianiem, słońcem, upałem i promieniowaniem UV. 
Rolety foliowe, metalizowane, poddane obróbce plastycznej powierzchni, przezroczyste. 
 
Lokalizacja, sposób montażu: 
Rolety montowane na skrzydłach zewnętrznych wewnątrz okien o konstrukcji skrzynkowej.  
W zestawieniu podano ilość okien – kompletów rolet na okno. W obiekcie przeważają okna dwuskrzydłowe, 
ale są też jedno skrzydłowe lub składające się z trzech kwater w których środkowa (zewnętrzna) jest stała. 
Większość okien wymieniona w 2007 roku. Okna o odporności pożarowej wymienione w 2016 roku.  
Rolety – kaseta przykręcana, prowadnice klejone do ramy skrzydła okiennego ze względu na gwarancję na 
okna. 
Wymiary wszystkich okien bezwzględnie sprawdzić na obiekcie. 
 
Wymagania: 
ochrona przed energią cieplną 
Zamontowane rolety z folii refleksyjnej powinny zmniejszać ilość wpadającej przez okno energii cieplnej do 
80 %. W okresie zimowym roleta powinna zredukować utratę ciepła do 30 %. 
transparentność 
Zastosowana folia powinna maksymalnie zaciemniać pomieszczenie, przy nie zmniejszonej efektywnej 
ochronie przed słońcem i upałem. 
 
Kaseta rolety 
Profile aluminiowe tłoczone, kolor brązowy, plastikowe elementy wykańczające kolor czarny, wymiar 
umożliwiający montaż wewnątrz okien skrzynkowych. 
Prowadnice rolety - profile aluminiowe, kolor brązowy. 
Sterowanie – ręczne, stalowy łańcuszek. 
Materiał zaciemniający – Folia metalizowana zaciemniająca (0R – przepuszczalność światła 0,01%). 
 
Kolor: 
Czarno-srebrny. Ostateczny kolor wybrany zostanie przez Zamawiającego po okazaniu wzornika. 
 
Certyfikaty: 
Rolety powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
 














