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LÁTKOVÉ 
ROLETY

ZIP100 ZIP135

DESIGNOVÉ A ODOLNÉ 
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ

Zipscreen Zipscreen

Látkové rolety NEVA v sobě spojují mimořádně vysokou úroveň tepelné 
ochrany s dostatkem denního světla v interiéru pro přirozenou atmosféru 
vašeho domova.

Látkové rolety fungují jako komfortní stí-
nění ale i elegantní doplněk domu, navíc 
vypadají dobře zevnitř i zvenku. Kromě 
různých provedení samotného produktu 
máte na výběr ze dvou typů látek, které 
se liší svým vzhledem a vlastnostmi.

Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, 
na stínění nečekáte dlouho. Všechny 
standardní látkové rolety vyrobíme 
do 10 pracovních dnů a k běžné 2leté 
záruce vám přidáme dva roky navíc.

16 barev látek, 
příslušenství v kterékoli 
barvě RAL

 + moderní, úsporná a odolná

 + subtilní spodní profil

 + šířka horního boxu 100 mm

 + hranatá a půlkulatá varianta

 + moderní, tichá a odolná

 + šířka až 6 metrů

 + šířka horního boxu 135 mm

 + hranatá a půlkulatá varianta
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ZIP100
ELEGANTNÍ LÁTKOVÁ ROLETA, 
KTERÁ PERFEKTNĚ ZASTÍNÍ 
DŮM I PERGOLU

Elegantní látková roleta, která perfektně 
zastíní dům i pergolu a zachovává 
vizuální kontakt s okolím. Vyrábíme ji 
s horním boxem v hranaté či půlkulaté 
variantě a s dvěma typy spodních a vodi-
cích profilů. Jeden z nich je přitom nakla-
pávací a bez šroubů, takže lépe vypadá 
a usnadňuje montáž. 

16 barev látek, 
příslušenství v kterékoli 
barvě RAL

Šířka 700 – 4 000 mm

Výška až 3 500 mm

Max. plocha 14 m2

Způsob ovládání motor

Odolnost proti větru třída až 6

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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LUXUSNĚ VYPADÁ
Látková roleta ZIP100 je elegantní 
a skvěle vypadá na pergolách, rodinných 
domech i kancelářských budovách. Ocení 
ji architekti, designéři i nároční investoři.

JE ODOLNÁ A TICHÁ
Díky pevnému ukotvení ve spodních 
a vodicích profilech roleta odolává prud-
kému větru i přes 80 km/h, v závislosti 
na jejích rozměrech. Navíc je i ve větru 
neuvěřitelně tichá.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB
Látkovou roletu vyrábíme z jedné 
z 16 látek – od průsvitných až po 
silně zatemňující. Zákazník si tak 
snadno vybere, která varianta mu 
vyhovuje nejvíce.



8 NEVA — PRODUKTOVÝ LISTLÁTKOVÉ ROLETy

ZIP135
ROBUSTNÍ LÁTKOVÁ ROLETA, 
KTERÁ JE VHODNÁ NA STÍNĚNÍ 
OPRAVDU VELKÝCH PLOCH

Látkovou roletu ZIP135 vyrobíme v maxi-
málních rozměrech až do 6 metrů výšky 
i šířky, takže snadno a efektivně zastíní 
i okna či prosklené plochy velkých 
rozměrů. Vyrábíme ji s horním boxem 
v hranaté či půlkulaté variantě. Roleta 
vyniká především svojí pevností a odol-
ností, takže skvěle stíní i v náročných 
podmínkách.

16 barev látek, 
příslušenství v kterékoli 
barvě RAL

Šířka až 6 000 mm

Výška až 6 000 mm

Způsob ovládání motor

Odolnost proti větru třída až 6

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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LUXUSNĚ VYPADÁ
Látková roleta ZIP100 je elegantní 
a skvěle vypadá na pergolách, rodinných 
domech i kancelářských budovách. Ocení 
ji architekti, designéři i nároční investoři.

JE ODOLNÁ A TICHÁ
Díky pevnému ukotvení ve spodních 
a vodicích profilech roleta odolává prud-
kému větru i přes 80 km/h, v závislosti 
na jejích rozměrech. Navíc je i ve větru 
neuvěřitelně tichá.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB
Látkovou roletu ZIP135 vyrábíme až 
do šířky 6 metrů z jedné z 16 látek – 
od průsvitných až po silně zatemňující. 
Zákazník si tak jednoduše vybere, která 
mu vyhovuje nejvíce.
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SERGÉ 
3%

108101 GREY-WHITE A/B

108112 GREY-SAND A/B

108108 GREY

108118 GREY-BLACK A/B

112101 SAND-WHITE A/B

117101 PEARL-WHITE A/B

112113 SAND-BRONZE A/B

117108 PEARL-GREY A/B

117117 PEARL

118118 BLACK

118113 BLACK-BRONZE A/B

MIMOŘÁDNÁ KVALITA 
A DESIGN, KTERÝ OCENÍTE

Látky Sergé 3% ze skelného vlákna pota-
ženého PVC představují flexibilní stínění 
v každém provedení. Nabízí širokou škálu 
vlastností, které zaručují vyvážený poměr 
tepelné ochrany a vizuálního komfortu.
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SOLTIS 
PERFORM 
92

92-2043 BRONZE 92-2044 WHITE

92-2047 ANTHRACITE

92-2171 BOULDER

92-2048 ALU

MAXIMÁLNÍ TEPELNÁ 
OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV

Látky Soltis Perform 92 fungují jako 
účinný tepelný štít a blokují až 97% tepla. 
Nabízí tak nejlepší dostupnou tepelnou 
ochranu ve spojení s optimálním vizuál-
ním komfortem a mechanickou odolností.
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MODERNÍ PROSKLENÁ VILA 
S LÁTKOVÝMI ROLETAMI ZIP135

Čistý design rodinné vily tvoří kombinace 
moderních prvků s přírodními materiály. 
K zastínění velkých prosklených ploch 
jsou zde proto ideální látkové rolety 
ZIP135 v tmavé barvě, které díky velké 
ploše nijak nerozdělují interiér. Použitá 

látka Soltis zachovává pohled z interiéru 
a zároveň vytváří pocit naprostého sou-
kromí. Roleta je i ve větru na velkých plo-
chách téměř bezhlučná. Vyniká přede-
vším svojí odolností a je skvělou volbou 
na rodinné domy i komerční budovy.
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RODINNÝ DŮM U LESA 
S LÁTKOVÝMI ROLETAMI ZIP100

Na rodinném domu s velkým množstvím 
prosklených ploch je nejlepší volbou 
venkovní stínění, které všechna okna 
zastíní vcelku. Skvěle proto vypadá lát-
ková roleta ZIP100 v béžové barvě, která 
kontrastuje se střechou a černým rámem 

okna. Roleta má jemný vzhled a malý 
spodní profil, působí subtilně a díky tomu 
se hodí především na rodinné domy. 
Látka Sergé 3% vyniká svým vzhledem 
tkaniny, vypadá přirozeně a hodí se k dře-
věnému obložení i fasádám.
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POZNÁMKY







ŽALUZIE NEVA, s. r. o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu


