
ROLETY WOLNOWISZĄCE
MONTAŻ DO ŚCIANY LUB DO SUFITU

Rolety wolnowiszące to najprostszy sys-
tem zaciemniania wnętrz montowany 
poza skrzydłem okiennym. Roleta wolno-
wisząca jest ekonomicznym rozwiązaniem.

Dzięki uniweralnemu mechaznizmowi 
roleta może być montowana wewnątrz 
wnęki okiennej oraz poza nią do ściany 
lub sufitu, za pomocą wkrętów.

do wolnowiszących nie mamy prawie nic,  
ale piotrek akurat robi film to pewni juz w nastepny tygodniu coś bedzie,
trzeba bedzie porobić wizualizacje



Standardowo roleta wyposażona jest 
w mechanizm biały. Opcjonalnie 
mechanizm może być koloru brąz.

MONTAŻ DO ŚCIANY LUB SUFITU FUNKCJA MULTISTOP 

METALOWY OBCIĄŻNIK UCHYLNA GŁOWICA

NA CAŁĄ WNĘKĘ OKIENNĄ
Nasz uniweralny uchwyt pozwala 
montować roletę w szybki i łatwy 
sposób do ściany lub do sufitu.

Roleta wyposażona jest w uniwersalny 
mechanizm samohamujący z łańcusz-
kiem operacyjnym.

Rolety wykończone są estetycznym 
metalowym obciążnikiem napinają-
cym tkaninę.

Ruchoma głowica mechanizmu pracuje 
płynnie i dostosowuje się do kąta odchy-
lenia chroniąc przed uszkodzeniem.

Roleta wolnowisząca służy do zasła-
niania większych powierzchni oraz 
nietypowych okien.

DWA KOLORY MECHANIZMÓW



Jak dobrać rozmiar Rolety Wolnowiszącej?

Szerokość rolety powinna być większa o ok. 10-20 cm 
od szerokości wnęki okiennej.  Wysokość  powinna być 
większa minimum 10 cm od wysokości wnęki okiennej.

Dostępne materiały

Promo        Nature         Pearl         Blackout       Aqua         Basmati 



Innowacyjny i praktyczny system dekoracji okiennych. Mogą one z powodze-
niem zastąpić firanki, zasłony, a nawet klasyczne rolety. Mini Rolety Dzień Noc 
to możliwość płynnego regulowania przechodzącej przez tkaninę ilości świa-
tła, poprzez odpowiednie ustawienie pasów w obu powierzchniach tkaniny  
bez konieczności podnoszenia rolety.
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BURGUND



Inspirowana naturą tkanina typu premium składa się z naprzemiennych pasów 
materiałowych. Jednolitego z teksturą o właściwościach zaciemniających 
oraz siateczki przepuszającej światło. Podczas zwijania rolety pasy te efektownie 
nachodzą na siebie pozwalając precyzyjnie zaciemnić pomieszczenie. 
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Innowacyjny i praktyczny system dekoracji okiennych. Mogą one z powodzeniem zastąpić 
firanki, zasłony, a nawet klasyczne rolety. Mini Rolety Dzień Noc to możliwość płynnego 
regulowania przechodzącej przez tkaninę ilości światła, poprzez odpowiednie ustawie-
nie pasów bez konieczności podnoszenia rolety.
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ROLETY WOLNOWISZĄCE / DZIEŃ NOC NATURE



Pearl to gładka, poliestrowa tkanina o unikalnym perłowym połysku delikatnie 
mieniącym się w świetle słonecznym. Szeroka gama kolorystyczna tkaniny 
sprawia, że rolety pasują niemal do każdego wnętrza i stylu i są bardzo chętnie 
wybierane przez klientów.PEARL
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Innowacyjny i praktyczny system dekoracji okiennych. Mogą one z powodzeniem zastąpić 
firanki, zasłony, a nawet klasyczne rolety. Mini Rolety Dzień Noc to możliwość płynnego 
regulowania przechodzącej przez tkaninę ilości światła, poprzez odpowiednie ustawie-
nie pasów bez konieczności podnoszenia rolety.
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BLACKOUT

BLACKOUT to gładka, podgumowana tkanina w 100% zaciemniająca 
pomieszczenie. Jej właściwości zaciemniejące oraz antytermiczne spra-
wiają, że znakomicie pełni funkcję ochrony pomieszczeń przed nadmier-
nym nasłonecznieniem zapewniając jednocześnie prywatność.

ROLETY 
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Pearl to gładka, poliestrowa tkanina o unikalnym perłowym połysku delikatnie 
mieniącym się w świetle słonecznym. Szeroka gama kolorystyczna tkaniny 
sprawia, że rolety pasują niemal do każdego wnętrza i stylu i są bardzo chętnie 
wybierane przez klientów.
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ROLETY WOLNOWISZĄCE / BLACKOUT



Aqua to refleksyjny materiał żakardowy o unikalnym połysku mieniącym 
się w świetle słonecznym. Szeroka gama kolorystyczna sprawia, że rolety 
pasują niemal do każdego wnętrza i stylu.  Oferowane Rolety można zama-
wiać na dowolny wymiar.AQUA
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ROLETY WOLNOWISZĄCE / AQUA



Tkanina Basmati to nieregularnie falujące linie o unikalnym połysku 
mieniącym się w świetle słonecznym. Znakomicie przełamują monotonie 
minimalistycznych wnętrz o gładkich ścianach. Szeroka gama kolorystycz-
na sprawia, iż rolety pasują niemal do każdego wnętrza i stylu. BASMATI
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Nasze Biuro Obsługi Klienta pracuje w godzinach 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku).

tel. 23 692 41 63, tel. 23 692 03 88 • e-mail: marketing@karnix.pl

 Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i śledzenia aktualnych promocji.

PPHU KARNIX  

06-100 Pułtusk, Kleszewo 59

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 23 692 41 63, tel. 23 692 03 88, 

NIP 568-101-21-12, REGON: 130226195

Numer konta PEKAO S.A. o/Pułtusk:  

88 1240 5309 1111 0000 5043 5650


