
INNOWACYJNY SYSTEM
 ROLET NADSTAWNYCH

możliwości

Odkryj
      revolucyjne

System rolet nadstawnych Vegas Revo to nowa propozycja dla 
wszystkich ceniących sobie nowoczesne rozwiązania osłonowe. 
System został zaprojektowany na bazie wieloletnich doświad-
czeń i wskazówek specjalistów i praktyków branży osłonowej, 
z uwzględnieniem potrzeb i wymagań jakie stawia produktom 
dzisiejszy  rynek.

To system stworzony przez specjalistów dla specjalistów: archi-
tektów, budowlańców, producentów oraz dystrybutorów sys-
temów osłonowych, niezwykle łatwy w produkcji i przyjazny w 
montażu.

www.vegasrevo.pl



współczynnik przenikalności cieplnej Uf: 0,76 W/m2 • K

współczynnik przenikalności cieplnej Uf: 0,69 W/m2 • K

możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości 
przekroju do 100 mm

Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm

mocowanie poprzez nasunięcie na profil adaptacyjny z alumi-
nium lub zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV

maksymalna wysokość kurtyny pancerza: 355 cm  

współczynnik przenikalności cieplnej Uf: 0,69 W/m2 • K

możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości 
przekroju do 88 mm

Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm
ze zintegrowaną siatką moskitiery 

mocowanie poprzez zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV

maksymalna wysokość kurtyny pancerza: 250 cm  

NEW

maksymalna wysokość kurtyny moskitiery: 250 cm  

nawój moskitiery wyposażony w hamulec, zabezpieczający przed 
gwatownym zwinięciem się siatki i wyrwaniem ślizgów

listwa dolna siatki moskitiery automatycznie blokowana w pozy-
cji opuszczonej, zwolnienie blokady poprzez pociągnięcie w dół
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System Revo. Optymalne rozwiązanie dla Twojego okna.

możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości 
przekroju do 100 mm

Roleta nadstawna Vegas Revo 165 mm

mocowanie poprzez nasunięcie na profil adaptacyjny z alumi-
nium lub zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV

maksymalna wysokość kurtyny pancerza: 200 cm  

Tylko w systemie rolet nadstawnych Revo dostępne 
jest rozwiązanie prowadnicy podziałowej do siatki mo-
skitiery, które pozwala na tworzenie dowolnej ilości 
niezależnych nawojów siatek w jednej skrzynce i przy 
zastosowaniu jednej kurtyny pancerza.



Profil adaptacyjny aluminiowy - ideal-
ny, jeśli szukasz rozwiązania skrojonego na miarę 
- występuje w wariantach, zapewniających moż-
liwość niezwykle stabilnego zamocowania rolety 
Revo na profilach okiennych wszystkich najważ-
niejszych producentów profili okiennych. Montaż 
następuje poprzez nasunięcie rolety na przykręco-
ny do ramy okna profil adaptacyjny.

Profil adaptacyjny PCV - idealny, jeśli szu-
kasz rozwiązania uniwersalnego - występuje w 
jednym wariancie, odpowiednim dla każdego 
typu ramy okiennej, na której montowana jest 
roleta. Dzięki komorowanej konstrukcji, profil 
charakteryzuje się dużą sztywnością i odporno-
ścią na odkształcanie, co znacznie ułatwia zakli-
kiwanie rolety na ramie okna.

Mocowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Profil aluminiowy

Profil uniwersalny PCV

roleta zabudowana 
całkowicie

roleta zabudowana 
częściowo

roleta niezabudowana

Vegas Revo. Warianty zabudowy.
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01   Biel w masie 02   Brąz w masie 03   Mahoń                     2065021 04   Złoty dąb                2178001

08   Palisander              185180505   Dąb bagienny       2052089 06   Sosna górska         3069041 07   Orzech                     2178007

12   Szary                          71550509   Dąb naturalny       3118076 10   Dąb ciemny           3167004 11   Daglezja                  3152009

16   Ciemnoczerwony   30810513   Antracyt                    701605 14   Stalowoniebieski   515005 15   Kremowy biały        137905

20   Winchester                 4924017   Zielony                      600505 18   Czekolada brąz       887505 19   Siena noce                  49237

21   Ciemnozielony        612505 22   Jasny szary               725105 23   Macore                    3162002
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