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Rolety rzymskie to najmodniejsza dekoracja okna. To nie tylko 
praktyczny dodatek do wn trz, który chroni przed s o cem 
i zapewnia prywatno , lecz tak e pi kna ozdoba okien.

ROLETY WZORZYSTE CZY JEDNOKOLOROWE?
Niektórzy nies usznie obawiaj  si  wyboru rolet z wzorami. Taka 
roleta mo e stanowi  doskona e uzupe nienie pomieszczenia 
w stylu prowansalskim lub minimalistycznym. Nie oznacza to 
jednak, e jednobarwne rolety s  nudne i niewarte uwagi. Chcesz 
nieco z agodzi  bardzo kolorowe lub wzorzyste wn trze? Wybierz 
rolety w spokojnych odcieniach – bieli lub szaro ci. Je li uwa asz 
swoje wn trze za nudne i zbyt monochromatyczne – powie  rolety 
w wyraziste wzory lub kolory.
W zale no ci od tego, jaki styl chcesz wprowadzi  w danym 
pomieszczeniu, mo esz swobodnie dobiera  ulubione kolory 
i wzory rolet. Je li wahasz si  nad wyborem tkaniny – zamów 
bezp atn  próbk  tkanin (np. na www.dekoria.pl).

ROLETY ZACIEMNIAJ CE, 
TRANSPARENTNE CZY DZIE -NOC?
Wybieraj c rolety okienne, nie zapomnij o nas onecznieniu danego 
pokoju. Je li okna s  skierowane na pó noc, wtedy sprawdz  si
w nim jasne, transparentne rolety, które przepuszczaj  jak 
najwi cej wiat a z zewn trz. Je eli natomiast okna wychodz
na po udnie, czyli na bardzo nas onecznion  stron , wybierz rolety 
wykonane z tkanin zaciemniaj cych, które te  ogranicz
nagrzewanie si  pomieszczenia w upa y. Rolety zaciemniaj ce s
tak e najcz ciej kupowane do sypialni oraz pokoi dzieci cych. 
Oryginalny typ stanowi roleta duo dzie -noc, sk adaj ca si
z dwóch warstw niezale nie podci ganych. czy ona w sobie 
funkcj  firany i zas ony w jednym: warstwa spodnia woalowa 
wykonana jest z bia ego, prze wituj cego woalu, a wierzchnia 
z tkaniny dekoracyjno-zaciemniaj cej.

MONTA  ROLETY
Rolety s  nowoczesnymi i uniwersalnymi os onami na okno, 
które dopasujesz do dowolnego wn trza. Mo esz je wiesza
samodzielnie lub w duecie z zas onami. 
Rolety montuje si atwo. W zale no ci od wybranego modelu:
– na cian  (najpopularniejsza metoda),
– do sufitu (podwy sza optycznie wn trze),
– bezinwazyjnie na ram  okna (szybki monta ),
– na karnisz (najprostsza i najszybsza metoda).  
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Marka dekoria – renomowany producent rolet rzymskich
szytych na wymiar, zamawianych on-line na www.dekoria.pl
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