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Spis treści

Sztuka designu polega na świadomym i dokładnym doborze dodatków, pod względem 

kolorystyki, faktury, ich przeznaczenia oraz miejsca.  

Każdy, nawet pozornie nieznaczący element może być widoczny w efekcie ostatecz-

nym. Dobrze skomponowana przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie, a estetyka na 

zmysły.

Vertex Inspiracje to katalog z propozycjami ciekawych dodatków do osłon okiennych  

a także całkiem nowe propozcyje wykończeń i ozdób. 
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Elegancki i stylowy wygląd rolet mate-
riałowych zapewniają wieszaki meta-
lowe. Zostały wprowadzone do oferty 
z myślą o  nowoczesnych aranżacjach 
wnętrz, w których dominuje metal, 
drewno czy stal.

Kolorystyka: stare złoto oraz satynowe 
srebro. Łańcuszek operacyjny w tym sa-
mym kolorze, wszystko po to, aby kom-
plet spełniał swoją aranżacyjną funkcję.

Cennik - Roleta z wieszakami metalowymi

Metalowe wieszaki + metalowy łańcuszek

Kolor Wysokość dopłaty 
(PLN netto)

Satynowy 137
Stare złoto 137
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Kolorystyka: stare złoto, antracyt oraz 
satynowe srebro. Łańcuszek operacyjny 
w tym samym kolorze, metalowy (jedy-
nie do wieszaków antracytowych łańcu-
szek plastikowy).

Wieszaki plastikowe równiez mogą za-
owocować stworzeniem stylowej osłony 
okiennej. Imitacja satynowego metalu 
czy starego złota pozwoli na dopaso-
wanie wieszaków rolety do wystroju 
pomieszczenia.

Wieszaki Metal-imitation (plastik) + metalowy 
łańcuszek

Kolor Wysokość dopłaty 
(PLN netto)

Satynowy 40
Stare złoto 40
Antracyt bez dopłaty

Cennik - Roleta z wieszakami Metal-imitation
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Zwykła roleta materiałowa może zmie-
nić się w małe arcydzieło dzięki zasto-
sowaniu eleganckiego karnisza Lux z 
maskownicą. Wieszaki rolety pozostają 
ukryte. 

Kolorystyka maskownic nawiązuje do 
drewna, boczki wykonane są z metalu. 
Takie połączenie jest niezwykle modne  
i dodaje wnętrzom charakteru.

Cennik Rolety z maskownicą Lux

Zestaw z maskownicą drewnianą
Szerokość rolety 

(m) 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6

Cena (PLN netto) 324 340 356 373 389

W zestawie:
• eleganckie metalowe boczki
• drewniana maskownica
• drewniany obciążnik rolety
• metalowy łańcuszek operacyjny
Uwaga: Cena nie zawiera kosztu materiału.

Zestaw z maskownicą satynową (metal)

Szerokość rolety 
(m) 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6

Cena (PLN netto) 386 407 428 449 470

W zestawie:
• eleganckie metalowe boczki
• metalowa maskownica
• dekoracyjny obciążnik łańcuszka do 

wyboru
• metalowy łańcuszek operacyjny
Uwaga: Cena nie zawiera kosztu materiału.

Mahoń

Oregon

Dąb rustykalny

Jasny klon
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Kolorystyka obciążników nawiązuje do 
odcieni metalicznych, które są zawsze 
eleganckie. Także wybór spośród kilku 
dostępnych wielkości pozwala na idealne 
dopasowanie obciążnika do wielkości 
samej osłony.

Obciążnik łańcuszka stanowi wykoń-
czenie rolety materiałowej, pionowej 
czy paneli japońskich. Jest to kropka 
nad „i” ogólnego efektu.

Cennik dekoracyjnych obciążników łańcuszka

Nr Nazwa
Wysokość 

dopłaty (PLN 
netto)

1 MR-GN GREY NIKIEL + CAP (okrągły) 53
2 MR-OB OLD BRASS +CAP (okrągły) 53
3 MR-R035 SILVER GRASS (okrągły) 62
4 MR-R206 SILVER TANGLE (okrągły) 62
5 MS-GC SQUARE CLEAR (kwadratowy) 61
6 MS-R007 BAMBUS (kwadratowy) 62
7 MS-R023 23 LEAF (kwadratowy) 62
8 MS-R206 SILVER (kwadratowy) 62

Dodatki - Panel Clip
Metalowy - satyna 35
Metalowy - biały 35

Drewno - brązowy 30

1

2

3

4 5 67 8
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Kolorystyka drabinek daje możliwość 
wyboru odcieni zimnych i ciepłych, ta-
kich jak biały, kremowy, brązowy.

Żaluzja drewniana jako osłona o ekolo-
gicznym i stylowym charakterze może 
zostać wykończona drabinką taśmową. 
Pełni ona funkcje dekoracyjną i ozdob-
ną.

Żaluzja Retro 25 mm z drabinką taśmową

Żaluzja RETRO z drabinką taśmową - dopłata jedynie 10 zł netto do 1m wysokości żaluzji 
drewnianej. Natural

White

Walnut
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Roleta z Decoringami

Decoringi oferujemy w dwóch warian-
tach: plastikowe (kolor biały, srebrny, 
złoty i czarny) oraz metalowe (kolor 
srebrny lub złoty).

Niestandardowe oblicze rolety ma-
teriałowej zapewniają Decoringi. Ich 
ilość zależy od szerokości rolety lub od 
życzenia Klienta. 

Roleta z decoringami 
plastikowymi

1-5 sztuk 5-10 sztuk 10-15 sztuk

Cena (PLN netto) 24 45 66

Zestaw zawiera:
• wieszaki Presto
• decoringi

Roleta z decoringami metalowymi

Cena (PLN netto) 162 + decoringi

Zestaw zawiera:
• eleganckie metalowe wieszaki
• metalowe decoringi
• metalowy łańcuszek operacyjny
Do ceny należy doliczyć cenę za decoringi: 
1 sztuka = 9,83 PLN netto, 
ilość zależna od szerokości rolety lub od życzenia klienta.

Gold

Silver
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Wersja Premium z obciążnikiem metalowym

Szerokość rolety < 60 cm < 90 cm < 120 cm < 180 cm
Cena (PLN netto) 166 169 173 179

Roleta Modern z obciążnikiem dekoracyjnym

Wersja Standard z obciąznikiem metalowym
Szerokość rolety < 60 cm < 90 cm < 120 cm < 180 cm
Cena (PLN netto) 72 75 78 85

Zestaw zawiera:
• metalowe wieszaki (do wyboru kolory: stare złoto lub satyna)
• obciążnik dekoracyjny metalowy (do wyboru kolory: stare złoto lub satyna)
• metalowy łańcuszek operacyjny (do wyboru kolory: stare złoto lub satyna)
Uwaga: Cena nie zawiera kosztu materiału.

Zestaw zawiera:
• wieszaki Presto plastikowe (do wyboru kolory: stare złoto lub satyna)
• obciążnik dekoracyjny metalowy (do wyboru kolory: stare złoto lub satyna)
• metalowy łańcuszek operacyjny
Uwaga: Cena nie zawiera kosztu materiału.

Roleta wolnowisząca z obciążnikiem w 
kolorze starego złota lub satyny może 
stanowić doskonały element wystroju 
wnętrza. Elegancki wygląd, niestandar-
dowa propozycja połączenia.

Obciążniki dekoracyjne oferujemy w 
dwóch wersjach: w kolorze starego złota 
lub satyny.
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Roleta Modern - szablony
Urok rolety Modern kryje się w połącze-
niu dekoracyjnego obciążnika z wycię-
ciami w tkaninie, przez które obciążnik 
pozostaje widoczny. Do wyboru kilka 
wzorów wycięć, w zależności od szero-
kości całej rolety oraz od indywidual-
nych preferencji.

Ideą stało się uwidocznienie obciążnika  
i jego wykończeń, a także podkreślenie 
że produkt stanowi komplet - w połą-
czeniu z wieszakami i łańcuszkiem w 
tym samym kolorze.
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Nowe wykończenia rolet materia-
łowych, takie jak tasiemki, koraliki, 
kryształki, pozwalają stworzyć sperso-
nalizowaną osłonę okienną, odpowia-
dającą charakterem aranżacji wnętrza 
oraz indywidualnym preferencjom.  Do 
wyboru tasiemki w kilku wersjach ko-
lorystycznych: Rustic Pink, Black, Grey, 
Brown.
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Roleta z tasiemką koralikową

Szerokość rolety (m) 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6
Cena (PLN netto) 21 30 38 47 55

Roleta z tasiemką

Roleta z tasiemką
Szerokość rolety (m) 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,6

Cena (PLN netto) 12 21 30 40 56

Rustic Black

Rustic Pink Rustic Grey
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Roleta z podwójnym wieszakiem to 
nowe możliwości osłaniania okien, 
podobnie jak przy systemie  
Dzień/Noc można decydować, czy do 
wnętrza ma wpadać więcej czy mniej 
światła. Polecamy zestawienie tkaniny 
gładkiej jednolitej z ażurową, co daje 
doskonały i oryginalny efekt.
Cena rolety = 2 materiały do wyboru 
+ 17 PLN netto dopłaty za wieszak 
podwójny.

Roleta z tasiemką - kolejne wzory do wyboru
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GreenOrange

Oferujemy wiele tkanin ażurowych  
z wzorami wycinanymi laserowo. 
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Oferujemy oryginalne tkaniny w wielu 
wariantach kolorystycznych, również 
wzorzyste. Panele można dowolnie ze-
stawiać, bawiąc się kolorami, strukturą 
czy wzorami. 

Panel Track to osłona nowoczesna, na 
styl japoński. Dzięki możliwości wyboru 
oryginalnych tkanin, można stworzyć 
nowoczesną osłonę, która będzie nie 
tylko zasłaniała okno, ale także może 
oddzielać pomieszczenia od siebie. 

A4/74 A4/72

A4/75
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A4/70 B4/958

A4/77

A4/76 B4/957

A4/73
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VERTEX S.A.
ul. Bestwińska 25

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 53 30-31

www.vertex.pl
www.facebook.com/VertexSunProtection

Katalog zawiera ceny netto, należy doliczyć 
podatek VAT 23%. 

Stan na dzień 25.03.2014.


