
Firma Vertex S.A. powstała w 1994 roku. Obecnie należy 

do międzynarodowego koncernu PISLA OY.

Dynamiczny rozwój, dbałość o szczegóły sprawiły, że firma 

stała się liderem w branży osłonowej.

Poprzez szeroką gamę produktów oraz szybką realizację 

zamówień, z zachowaniem nienagannej jakości staramy 

się sprostać nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja Odbiorców, 

którzy zaufali naszemu doświadczeniu.

Nie wiesz jaki typ rolety zewnętrznej wybrać? 

Sprawdź nasze porady na www.okna-drzwi.info

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego  profilu na  

Facebook`u i Google+

www.facebook.com/VertexSunProtection

www.plus.google.com

Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Bestwińska 25

Tel. 32 214 53 30-31

www.vertex.pl

Jesteś pod dobrą 
osłoną...

Produkty zewnętrzne

Autoryzowany Partner Handlowy Vertex S.A.



ROLETY ZEWNĘTRZNE

Główne zalety rolet zewnętrznych:

• stanowią dobrą izolację cieplną, tym samym przyczyniają się do 

zmniejszenia kosztów ogrzewania;

• zwiększają izolację akustyczną pomieszczeń;

• stanowią dodatkową ochronę otworu okiennego przed czynni-

kami atmosferycznymi i zabrudzeniami;

• podnoszą standard budynku;

• można je zastosować zarówno w nowych jak i już powstałych 

budynkach.

Dostępnych rozwiązań jest wiele, także pod kątem funkcjonal-

ności, możlwości montażowych oraz indywidualnych oczekiwań  

i preferencji Klienta. 

Oferujemy kilka systemów rolet zewnętrznych:

Rolety podtynkowe, instalowane po zamontowaniu okien a przed 

ociepleniem budynku;

Rolety nadstawne, instalowane na etapie montażu okien i zinte-

growane z nimi, wymagają powiększonego otworu okiennego;

Rolety RKS, instalowane na etapie wznoszenia murów;

Rolety w systemie elewacyjnym, montowane do wykończone-

go budynku, do wyboru m.in. skrzynki kwadratowe, półokrągłe, 

ćwierćokrągłe.

BRAMY GARAŻOWE I KRATY ROLOWANE

Oferujemy bramy garażowe oraz kraty rolowane w skrzynkach 

aluminiowych lub z zastosowaniem konsoli ruchomej, z kilkoma 

opcjami prowadnic do wyboru.  Możliwości zastosowania napę-

du  elektrycznego z fotokomórkami  i pilotami, napędu NHK który 

pozwoli awaryjnie zamknąć/otworzyć bramę czy kratę, hamulców 

inercyjnych. Listwy dolne pokryte są uszczelkami gumowymi.

Przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo!

BRAMY GARAŻOWE

Najczęściej stosowane jako

zabezpieczenie garażu, do-

pasowane kolorystycznie 

do rolet zewnętrznych.

Każdą bramę wyposażoną

w napęd można obsługiwać

ręcznie, a ciężar bramy

jest równoważony przez

sprężyny skrętne (dobierane

komputerowo, indywidualnie,

zależnie od wielkości bramy).

MOSKITIERY

Stanowią doskonałe zabezpiecze-

nia wnętrz przed insektami. Siatka 

z włókna szklanego pozwala na 

swobodną cyrkulację powietrza 

nie powodując zaciemnienia po-

mieszczenia. Moskitiery to roz-

wiązanie do domów i mieszkań 

prywatnych, ułatwiają także pracę 

w biurach w upalne dni, kiedy in-

sekty atakują ze zdwojoną siłą.

W ofercie Vertex S.A. znajdą Państwo:

Moskitiery ramowe i kołnierzowe, montowane bezinwazyjnie na 

haczykach, które licują się z ramą okna;

Moskitiery typu Vertica, rolowane w kasecie z prowadnicami  

z PCV lub aluminium, do stosowania na okna i drzwi;

Moskitiery drzwiowe, z profili aluminiowych, dostępne moskitie-

ry zawiasowe pojedyncze, podwójne, przesuwne;

Moskitiery Plisse, najnowsze rozwiązanie, z charakterystycznie 

ułożoną siatką plisowaną która po złożeniu całkowicie chowa się 

w profilu bocznym, możliwość łączenia moskitiery w segmenty.


