Rolety Den a noc jako funkční designový prvek
Vnitřní či vnější žaluzie nebo různé typy rolet nám dopřejí nejen v období léta a slunečných dní vítaný
stín. Mezi těmito druhy stínicí techniky si vybíráme podle požadovaných funkcí a designu. Dnes už
totiž můžete přizpůsobit vlastnosti a vzhled stínící techniky na míru každé místnosti bytu či kanceláře.
Pokud jde o zastínění interiérů, většinou se rozhodujeme mezi žaluziemi a roletami. Výhodou žaluzií
je možnost plynulejší regulace světla pomocí stahování a natáčení lamel. Montáž je ovšem složitá a
svépomocí ji asi nezvládnete. Rolety mají zase mnohem širší nabídku vzorů a typů látek. Jsou také
konstrukčně jednodušší. Nicméně regulace množství světla je horší.
Existují ale tak zvané rolety den a noc, které kombinují výhody rolet a žaluzií. A přidávají i některé
další výhody.

Jak rolety den a noc fungují?
Konstrukce rolet den a noc je podobná, jako u klasických rolet – látka se vysouvá a zasouvá do
kazety, umístěné nad oknem. Stínění je tedy zajišťuje látka různých vzorů, barev a průsvitnosti, která
reguluje množství procházejícího světla. Látka nevisí jen tak ve vzduchu, ale je vedena pevným
silonem.
Rolety den a noc ale také připomínají žaluzie. Skládají se totiž také z jednotlivých „lamel“. Stejně jako
u žaluzií, i u rolet den a noc se můžete rozhodnout pro vytažení celé látky nahoru a tím okno zcela
odkrýt, případně stažení až dolů a okno zakrýt.
Oproti žaluziím ale látka na roletách den a noc má pruhy ze dvou různých materiálů. První je síťka,
která průchodu světla prakticky nebrání, a druhý je neprůhledná látka, nebo jen do určité míry

průsvitná. Jak moc je průsvitná, to záleží na gramáži látky, ale hlavně barvě látky. Čím světlejší tím
větší intenzita světla v místnosti a naopak. Při vytahování rolety dochází k jejich vzájemnému
překrývání, přičemž pokud se kryje neprůhledný pruh s průhledným, okno je plně stíněno, a naopak
při krytí průhledného pruhu s dalším průhledným, je stíněna jen ta část okna, kde se kryjí
neprůhledný pruh s dalším neprůhledným.

Jaká je nabídka rolet den a noc na českém trhu?
Dodavatelů je celkem dost a je z čeho vybírat. Na začátku jsme si stanovili pár podmínek pro výběr
dodavatele:
1. cena rolet den a noc musí být konkurenceschopná. Tedy nehledáme sice nejlevnější rolety,
ale také nechceme zbytečně platit dvojnásobné ceny za stejné zboží
2. kvalitní rolety den a noc jsou hlavním kritériem – žádné roztřepené okraje, ulámané
součástky apod.
3. rolety chceme mít přizpůsobené rozměrům našich oken, a to i atypických
4. montáž rolet chceme zvládnout sami a ať je co nejjednodušší
5. následný servis musí dodavatel také nabízet
Ze všech nabídek na českém trhu se mi jeví jako nejlepší společnost FEXI. Proč?
1. cena jejich rolet je jedna z nejnižších
2. kvalita rolet je na vysoké úrovni. Hodně tomu pomáhají zpevněná „záda“ rolety a také to, že
posílají rolety pečlivě zabalené
3. rolety dodávají standardně v rozměrech 150 a 220 cm na výšku a od 30 do 240 cm na šířku.
Ale slibují, že se individuálním rozměrům přizpůsobí
4. nejlepší je montáž. S tou budete hotovi doslova za 5 minut. Roleta je totiž už celá složená,
takže na vás je jen její zavěšení na okenní rám
5. ochotný servis je na hotline lince celý den. Navíc si každou objednávku telefonicky ověří, aby
se předešlo omylům

Jak doladit design jednotlivých místností roletami den a noc?
Rolety den a noc jsou jistě funkčním řešením zastínění místností. Ale nemají pouze praktickou úlohu.
Samozřejmě, že je můžete využít jako designový prvek a dokreslit a sladit celou místnost.
Můj typ: Uvažujete-li o pořízení rolet den a noc jako jednotný typ zastínění celého bytu a všech
místností v něm, v úvahu berte hlavně barevnost a vzory látek (jde přeci o design), ale
samozřejmě s tím také zohledníte míru zastínění místnosti. #
&
%
$

Rolety den a noc v kuchyni
Kuchyně je srdcem domova. Trávíme v ní většinu času a některá návštěvy dokonce raději usednou
tam než do obýváku. Míra zastínění by neměla být velká. I při zatažené roletě je dobré, aby část
denního světla procházela do místnosti. Na práci přeci jen potřebujeme vidět. Rolety tedy hlavně
slouží k zabránění průniku přímého světla a také zvědavým očím, pokud bydlíte v přízemí.
Barvy stěn v kuchyních většinou bývají světlejší. Buď přímo bílé, nebo různé odstíny slonovinových a
béžových. Na e-shopu fexi.cz si můžete zapnout i filtr rolet podle barev, takže velmi snadno najdete,
co potřebujete.
Doporučujeme vybírat z látek typu DIAMOND. Mají nejnižší gramáž ze všech FEXI rolet, ale zato
designově jsou velmi povedené. Například detail jako vetkaná stříbrná nitka velmi potěšil.

Rolety den a noc v obývacím pokoji

Obývací pokoj slouží k trávení volného času, ale i k přijímání návštěv. Tradičně si na jeho designu
dáváme záležet nejvíce. Pokud zůstane návštěva i přes noc, může sloužit jako dočasná ložnice.
Látka rolet den a noc by tedy měla jít zlatou střední cestou, co se týká zastínění. V případě rolet FEXI
je to řada GOLD. Nabízí střední úroveň zastínění. Jsou zde hlavně přírodní odstíny a také žíhané vzory.
Měli byste zohlednit materiál, ze kterého máte nábytek v pokoji a také barvu stěn. A poté buď sladit
barvu a vzor rolet, nebo jít odvážně do kontrastu.
Barvy a vzory s názvy jako dub, bambus, mahagon, eben, kaštan či bříza vám s výběrem vhodné látky
pomohou.

Rolety den a nov v dětském pokoji
Rolety den a noc od FEXI jsou pro děti bezpečné. Je proto vhodné jimi vybavit i dětský či studentský
pokojík. Pro tyto účely se hodí řada SILVER. Najdete v ní nejlevnější varianty rolet. To je praktické,
protože přiznejme si, že v zápalu hry se občas něco stane. Výměna rolety tak není finančně zatěžující.
V této řadě najdete pestré a veselé barvy jako růžová, modrá, karamelová, oranžová či červená. Stačí
si jednoduše vybrat barvu, kterou mají děti rády a do které je jejich pokojík laděn.

Rolety den a noc v ložnici
V ložnici potřebujete nevyšší zatemnění a soukromí. Rozhodněte se tedy pro některou látku z řady
PLATINUM. Mají nejvyšší gramáž, a tedy nejvíce zatemňují. Opět jde o přírodní barvy a vzory – bříza,
dub, jalovec, mahagon apod. Čím tmavší barvu zvolíte, tím větší bude zatemnění.

Designová výhoda na závěr
Nakonec jsem si nechala jednu z největších výhod rolet den a noc v oblasti bytového designu. A to je
jejich snadná výměna za jiný model. Představme si situaci, kdy se rozhodnete vymalovat úplně jinou
barvou a pořídit si nový nábytek. Meziokenní žaluzie prostě nevyměníte. Nebo ano, ale jen s pomocí
odborníka a technika. A co pak se starými žaluziemi?
Naproti tomu rolety den a noc jednoduše svěsíte, stočíte do kazety a uložíte. Na jejich místo pověsíte
nové, které už budou mít správnou barvu a vzor. To vše doslova za pár minut zvládnete sami. A
pokud nastanou po čase další změny, klidně opět použijte uskladněnou roletu.
Vlastně jsou domácnosti, které se změnou ročního období mění barevnost celého bytu. Oken a žaluzií
se to dosud netýkalo, ale to se může změnit.
Potřebujete už jen poradit s výběrem barvy či vhodným typem modelu pro Váš interiér? Neváhejte
mi zavolat nebo napsat na e-mail, ráda Vám poradím.
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