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Screenovou roletu NOVUM vyrábíme výhradně s motorickým ovládáním
ve variantě drátového či radiového ovládání s množstvím doplňků a čidel. 
Pro komfortní používání nabízíme variantu inteligentního řízení budov.

Screenová roleta NOVUM

Screenová roleta NOVUM je výjimečný stínící produkt, který je 
určen pro náročné zákazníky. Vyniká elegantním avšak 
jednoduchým provedením, propracovanými detaily a rovnými 
liniemi.

Screenová roleta NOVUM je navržena s lankovým vedením bez 
horního krycího boxu. Je doplněna krátkými bočními kryty 
na navíjecí hřídeli. Roleta tak působí celkově velmi odlehčeně 
a nijak neruší architektonický ráz budovy, naopak podtrhne její 
krásu.
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Screenová roleta UNIBOX LANKO

Venkovní screenové rolety UNIBOX - LANKO jsou vysoce 
moderní exteriérové protisluneční clony, které v místnosti 
pomáhají udržet příjemnou a stálou teplotu. Jedná se o vysoce 
funkční stínící prvek, který zamezí přehřívání 
interiéru. 

Screenovou roletu UNIBOX - LANKO vyrábíme výhradně s motorickým ovládáním 
ve variantě drátového či radiového ovládání s množstvím doplňků a čidel. 
Pro komfortní používání nabízíme variantu inteligentního řízení budov.  

Screenová roleta UNIBOX - LANKO je navržena s lankovým 
vedením s horním krycím boxem. Roleta působí celkově velmi 
kompaktně, protože je navíjená látka schována při vytaženém 
stavu v kastlíku. Pevná hliníková konstrukce a nejkvalitnější 
látky vytvořené z odolných polyesterových vláken potažených 
PVC zajišťují dlouhodobé používání rolety. 
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Screenová roleta UNIBOX VODÍTKO

Venkovní screenové rolety UNIBOX - VODÍTKO jsou venkovní 
protisluneční clony, které v místnosti pomáhají udržet 
příjemnou a stálou teplotu, takže nedochází k jeho přehřívání. 
V interiéru rovněž vzniká příjemný světelný komfort.

Screenovou roletu UNIBOX - VODÍTKO vyrábíme výhradně s motorickým ovládá-
ním ve variantě drátového či radiového ovládání s množstvím doplňků a čidel. 
Pro komfortní používání nabízíme variantu inteligentního řízení budov.  

Screenová roleta UNIBOX - VODÍTKO je navržena s horním krycím boxem 
a bočním vedením ve vodícím profilu. Vodícím profilem je vedena pouze 
koncová lišta, tzn. mezi látkou a vodítkem vznikne mezera. 
Pevná hliníková konstrukce a nejkvalitnější látky vytvořené z odolných 
polyesterových vláken potažených PVC zajišťují dlouhodobé používání 
rolety. 
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Screenová roleta UNI ZIP SCREEN 100

Roletu UNI ZIP SCREEN 100 vyrábíme výhradně s motorickým ovládáním ve 
variantě drátového či radiového ovládání s množstvím doplňků a čidel. 
Pro komfortní používání nabízíme variantu inteligentního řízení budov. 

Screenová roleta UNI ZIP SCREEN 100 je navržena s horním 
krytem a bočním vedením ve vodícím profilu. Screenová látka 
je opatřena speciální aplikací ZIP systém, která umožňuje její 
dokonalé uchycení, napnutí a vedení, čímž se podstatně zvy-
šuje odolnost rolety proti poškození větrem. 

Screenové rolety UNI ZIP SCREEN 100  jsou dokonalým stínícím 
prvkem, nejen, že v interiéru vytvoří příjemné klima a světel-
ný komfort, ale současně designově podtrhnou krásu každé 
budovy.



S příplatkem:
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Screenové látky

Bronze White Concrete Cocoa Sandy Beige Anthracite Buttercup Cloud

Alu/Medium grey Carrot Champagne Hemp Pepper Midnight blue Navy

Boulder Alu/White Alu/Oat Interferential grey Orange Cotto Alu/Anthracite Beaten-Metal

Alu/Alu Velvet red Turtledove Intense turquoise Thistle Black Muscat Violet parma

Gold Beetle Moss green Aniseed Caramel Plum Havana - Brown Copper

Dark teal Bambo Grenadine Lagoon Walnut stain Green tree Chick Red
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Naše realizace



VÝZNAMNÉ REALIZACE
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Reference

	 	 	 	 	 	 	 	 Základní	škola	Dědina,	Praha
	 	 	 	 	 	 	 	 Náprstkovo	muzeum	Praha
Hochtief	CZ	a.s.	-	Administrativní	komplex	Praha	-	Kavčí	hory		 Beznoska	Kladno
Strabag	a.s.	-	Česká	spořitelna,	Praha,	Budějovická	 	 	 NKT	Cables	Kladno
Konstruktiva	Branko	a.s.	-	Základní	škola	pod	Marjánkou,	Praha	 I&C	Energo	a.s.
Řízení	letového	provozu	 	 	 	 	 	 MCE	Slaný
Avast	Software	a.s.	Praha		 	 	 	 	 Středočeská	vědecká	knihovna,	Kladno
Policie	ČR	Praha	 	 	 	 	 	 	 Lego	production	Kladno
Nemocnice	Kladno	 	 	 	 	 	 Česká	pošta	s.p.
Národní	knihovna	Praha	 	 	 	 	 	 Galerie	hl.	města	Prahy
Finanční	úřad	v	Kladně	 	 	 	 	 	 Okresní	soud	v	Kladně
Státní	věznice	Vinařice	 	 	 	 	 	 a	další.

INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VENKOVNÍ MARKÝZY

ROLOVACÍ MŘÍŽE BRÁNY SEKČNÍ VRATA





Kladno,	Americká	2772	 	 	 tel.:	312	663	234	 e-mail:	kladno@univers.cz

Praha,	Průběžná	1032/2	 	 	 tel.:	222	930	258	 e-mail:	praha@univers.cz

Plzeň,	Slovanská	546/72	 	 	 tel.:	377	266	096	 e-mail:	plzen@univers.cz

České Budějovice,	Fráni	Šrámka	1229/1	 tel.:	702	018	712	 e-mail:	ceske.budejovice@univers.cz

Hradec Králové,	Resslova	600/35	 	 tel.:	777	145	664	 e-mail:	hradec.kralove@univers.cz

Více	technických	informací	a	obchodní	podmínky	naleznete	na	www.univers.cz


