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KROK 1

Sprawdź nr seryjny okna

Odszukaj nr seryjny znajdujący się na srebrnej tabliczce 
znamionowej umieszczonej pod uchwytem wentylacyjnym. 
 
W razie wątpliwości podanie numeru seryjnego pozwoli nam 
na dokładne zidentyfikowanie Twojego okna.

Stwórz atmosferę z naszymi 
specjalnie zaprojektowanymi 
roletami. Sterowanie, blokowanie 
i łagodzenie światła dziennego 
do każdego nastroju i w każdej 
przestrzeni domu.

Aby zamówić rolety, 
wykonaj następujące kroki:
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Gwarancji

• Rolety w zamkniętych prowadnicach z uszczelkami 
szczotkowymi zwiększają sprawność cieplną,

• Trzy rodzaje tkanin: przyciemniające, zaciemniające 
i zaciemniające z warstwą odbijającą,

• Kaseta uniemożliwiająca blaknięcie koloru tkaniny,

• Prowadnice i kasety dostępne w kolorze 
białym lub anodowanym,

• Zmniejszenie strat cieplnych o co 
najmniej 20% (wg. badań BBA).

Najważniejsze cechy

KROK 3

• Białe
 Idealne uzupełnienie 
 do okien z białym
 wykończeniem.

Wybierz wykończenie

KROK 2

Wybierz rodzaj tkaniny

• Rolety przyciemniające
 blokują tylko część światła zapewniając 
 lepszą prywatność, idealne do salonów 
 lub kuchni.

• Rolety zaciemniające
 blokują wszystkie zewnętrzne źródła 
 światła, są idealne do sypialni 
 lub domowego kina.

• Rolety zaciemniające z warstwą 
 odbijającą światło
 poza całkowitym zaciemnieniem 
 minimalizują nagrzewanie się 
 pomieszczenia dzięki warstwie odbijającej 
 promieniowanie słoneczne.

• Anodowane aluminium
 Idealne rozwiązanie dla
 nowoczesnego wykończenia 
 okien sosnowych.

KROK 4

Wybierz kolor tkaniny

• Wzory tkanin dostępne we wzorniku  
 rolet Keylite.
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Zamknięta kaseta
Uniemożliwia blaknięcie koloru tkaniny.

Energooszczędność 
Zmniejszenie strat cieplnych 
o co najmniej 20% (wg. badań BBA)

Prosta kontrola
Lekki i płynny ruch zapewnia 
listwa prowadząca.

Unikalny wygląd
Rolety Keylite wyposażone są 
w wąskie aluminiowe szyny 
boczne zapewniające płynną 
pracę i klasyczny wygląd.

Zamknięte prowadnice
Uszczelki szczotkowe zapewniają 100% zaciemnienie 
i zwiększają sprawność cieplną.

Wybór tkaniny 
Przyciemniające, zaciemniające 
i z warstwą odbijającą.

Wykończenie do wyboru 
Białe lub anodowane aluminium.

Kontroluj światło
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Kolory tkanin

przyciemniające

A15 A19

A26A22

A33 A41
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A61

A42

A66

A58

A71A69

A601 C701 5



C708

C704 C706

zaciemniające

T501 T502
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T505

T503

T506

T504

T507
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T803

T801

T804

T802

odbijające

Uwaga: Prezentowane kolory tkanin mogą nieznacznie się różnić 

od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora.

KEYLITE RW POLSKA Sp. z o. o.
02-703 Warszawa,

ul. Bukowińska 24A lok.83

Zakład Produkcyjny
18-300 Zambrów

Aleja Wojska Polskiego 27A

T: +48 86 475 3120
E: info@keylite.pl
www.keylite.pl


