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Witaj w świecie rolet rzymskich withome!

Jaki materiał wybrać na roletę rzymską?

Jeśli zależy ci na okiennej ozdobie, obok której nie można 
przejść obojętnie, wybierz rolety rzymskie. Ten sposób 
dekorowania okna od dobrych kilku lat zyskuje na 
popularności i zdobywa sobie coraz szersze grono wielbicieli. 

Rolety rzymskie zawdzięczają swój urok charakterystycznemu 
sposobowi układania się materiału – poziome falbany 
rozkładają się na całą szerokość okna, tworząc piękną 
dekorację.
 
Co wyróżnia rolety rzymskie?

Rolety rzymskie mogą być mocowane do sufitu oraz na 
ścianie. Regulacja poziomu zasłonięcia okna odbywa się 
przy pomocy łańcuszka. W zależności od pory dnia oraz 
intensywności promieni słonecznych wpadających do 
pomieszczenia możesz regulować stopnień zasłonięcia okna. 

Rolety rzymskie wyróżnia mechanizm samoblokujący – 
w łatwy sposób możesz po podciągnięciu zatrzymać je na 
określonej wysokości.

Wielką zaletą rolet jest ich łatwe utrzymanie w czystości - 
jednym ruchem ręki ściągniesz roletę z mocującym rzepem od 
systemu kasetowego. Takie rozwiązanie umożliwia również 
szybką zmianę w przyszłości – wystarczy, że wymienisz samą 
tkaninę z rzepem.

Przed wyborem tkaniny na roletę rzymską musisz się zastanowić jaką funkcję ma spełniać ta dekoracja 
w pomieszczeniu. Rolety rzymskie mogą być uszyte z materiałów zasłonowych, jak i z firan. Możesz 
wybierać więc między kilkoma stopniami zaciemnienia tkaniny. 

Jeśli chcesz, aby Twoje okno filtrowało większość światła, które wpada do pomieszczenia, wybierz materiał, 
który jest cięższy, grubszy lub ciemniejszy. Jeśli potrzebujesz, aby roleta spełniała tylko funkcję dekoracyjną 
- wybierz cieńszy, delikatniejszy lub jaśniejszy materiał.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór firan oraz tkanin jednobarwnych, kolorowych i drukowanych 
o różnym stopniu zaciemnienia. 

Czy wiesz, że
posiadamy własną Drukarnię Tkanin, dzięki czemu nasi projektanci są w stanie nadążyć za zmieniającymi 
się trendami na rynku tekstylnym?

Roleta rzymska typu blackout ze względu na 
swoje właściwości jest polecana do pomieszczeń, 
w których ważne jest utrzymanie zaciemnienia 
np. w sypialni lub w pokoju dziecięcym. Taka 
roleta osłoni przed promieniami słonecznymi 
oraz zapewni odpowiednią prywatność 
w pomieszczeniu. Dodatkowo roleta 
o właściwościach zaciemniających zapobiegnie 
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczenia. 

Roleta rzymska wykonana z firany pełni funkcję głównie dekoracyjną – jest 
to subtelna i nowoczesna alternatywa dla klasycznych firan. Roleta firanowa 
rozprasza światło dzienne oraz odgradza od świata zewnętrznego. Można je 
uszyć z różnych wzorów i tekstur tkanin firanowych. 

Roleta firanowa będzie wyglądać nowocześnie zarówno samodzielnie, jak 
i w towarzystwie współgrających zasłon. Polecana do kuchni, salonu oraz 
jadalni.

Roletę z zasłony można uszyć z dowolnych tkanin o różnych stopniach 
zaciemnienia. Materiały te mogą być gładkie, w kolorze dobranym do 
aranżacji lub wystroju wnętrza oraz zadrukowane np. w kwiaty, modne 
liście tropikalne czy dobrze znane nam wzory geometryczne. Polecana jako 
dodatek do stonowanego wnętrza.

Mocowanie
do sufitu



Mocowanie
na ścianie



Roleta z tkaniny zasłonowej  | zaciemnienie do ok. 75 %

Roleta z firany  | zaciemnienie do ok. 35 %

Roleta blackout/dimout | zaciemnienie do ok. 95 %
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Jak zbudowana jest roleta rzymska ze sklepu Withome?

Mechanizm rolety rzymskiej składa się z najlepszej jakości materiałów dobranych tak, aby 
produkt cechował się nie tylko estetyką, ale także wysoką jakością i funkcjonalnością. 
Mnogość opcji i zastosowanych rozwiązań pozwala 
nam przygotować produkt idealnie pasujący do 
Twojego pomieszczenia.

Nasze rolety cechuje:

▲ System kasetowy – estetyczne 
rozwiązanie pozwalające efektywnie 
ukryć oprzyrządowanie odpowiedzialne 
za regulację rolety. 

Mechanizm koralikowy - pozwala w sposób 
płynny, cichy i precyzyjny regulować wysokość 
rolety. W zależności od potrzeb możliwy jest 
jego montaż po prawej lub lewej stronie. 
Dostępny w różnych kolorach. ▼

◀ Dopracowany 
system prętów 
usztywniających 
i listwy obciążaającej 
- odpowiedzialny za 
właściwe ułożenie 
materiału podczas 
zwijania rolety – tunele 
z prętami ustawione co 
25-30 cm.

▲ System sznurków i prowadnic – trwale 
zamocowanych do materiału i pozwalających 
na wygodną i bezusterkową pracę.

Kaseta
od frontu

 

Oczko ze
sznurkiem


Zaczep
dolny


Możliwość łatwego demontażu materiału 
rolety - pozwala szybko i komfortowo dbać 
o czystość produktu. ▼

W zestawie z roletą otrzymasz elementy
pozwalające na jej montaż do ściany
lub do sufitu.

Mechanizm
koralikowy


Czy wiesz, że:
podczas planowania rolety możesz 
wybrać jeden spośród 4 kolorów 
łańcuszka - biały, czarny, kremowy 
lub szary?
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Jak zaplanować wysokość i szerokość rolety?

Jednym z pierwszych kroków podczas planowania rolety jest wybór sposobu zawieszenia - do sufitu lub 
do ściany. Aby móc swobodnie otwierać okno wysokość nad wnęką okienną powinna wynosić 20 cm 
(roleta krótka) lub 30 cm (roleta długa).

Oferujemy rolety rzymskie o jednej z największych rozpiętości rozmiarowych dostępnych na naszym 
rynku. Maksymalne wymiary uszytej rolety to 300 cm szerokości i 290 cm wysokości. Jednakże wybór 
okreslonego materiału do uszycia rolety może wprowadzić pewne ograniczenia wymiarowe.

WYSOKOŚĆ ROLETY RZYMSKIEJ 
w zależności od sposobu montowania (do sufitu lub do ściany)

DO SUFITU

DO ŚCIANY

Aby roleta nie dotykała parapetu lub podłogi 
odejmij 1-2 cm od tej wysokości.

Dodanie 20 - 30 cm do wysokości wnęki okiennej 
umożliwi swobodne otwieranie okna.

Jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca nad wnęką 
okienną dodaj tylko 5 cm (wysokość mechanizmu). 

Tak jak poprzednio w celu uzyskania prześwitu nad 
parapetem/podłogą odejmij 1-2 cm od otrzymanej 
wysokości.

Rolety krótkie do ok. 150 cm Rolety długie do ok. 300 cm

wysokość od sufitu do parapetu/podłogi 

20 - 30 cm + wysokość wnęki okiennej

Jak obliczyć wysokość?
Przykład:
Wysokość od sufitu do parapetu = 170 cm
Uwzględniona wysokość nad parapetem = 1 cm

Wysokość rolety = 170 cm – 1 cm = 169 cm

Przykad:
wysokość wnęki okiennej - 200 cm
uwzględniona wysokość nad podłogą - 1 cm
uwzględniona wysokość nad wnęką okienną - 30 cm

Wysokość rolety = 30 + 200 cm - 1 cm = 229 cm

SZEROKOŚĆ ROLETY RZYMSKIEJ

Może się zdarzyć, że nie ma wystarczająco dużo 
miejsca bo bokach okna ( z uwagi np. na meble lub 
ścianę). W takim wypadku dodaj minimum 1 cm po 
bokach, aby zapobiec prześwitom. 

Wskazówka:

Przed wyznaczeniem szerokości zastanów się czy roleta ma się pokryć z szerokością parapetu czy 
ma zakryć wnękę okienną. W zależności od tego wyboru oblicz szerokość rolety rzymskiej:

Jeśli chcesz uniknąć bocznych prześwitów dodaj 
10-20 cm do szerokości wnęki okiennej (5-10 cm 
po obu stronach okna).

10 - 20 cm + szerokość wnęki okiennej

Zmierz szerokość parapetu jeśli chcesz, aby 
roleta kończyła się na równo z parapetem. 

szerokość parapetu

Jak obliczyć szerokość?
Przykład:
Szerokość parapetu = 150 cm

Przykład:
Szerokość wnęki okiennej = 150 cm
Dodatkowa szerokość po obu bokach wnęki = 10 cm

Szerokość gotowej rolety rzymskiej = 150 cm

Szerokość gotowej rolety rzymskiej = 150 cm + 10 cm = 160 cm

Rolety krótkie do ok. 150 cm

Rolety długie do ok. 300 cm
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Jak zamontować roletę rzymską?

2. OBSŁUGA
Aby podnieść lub opuścić roletę użyj łańcuszka, który jest 
umieszczony po prawej lub lewej stronie rolety.

3. DEMONTAŻ
Aby ściągnąć roletę z systemem kasetowym dociśnij system 
rolety do wspornika i pociągnij w dół (3a). 

a. Przykręć uchwyty mocujące. W zestawie otrzymasz 
odpowiednią ilość uchwytów mocujących. Ilość zależna 
jest od zamówionej szerokości rolety i gwarantuje jej 
stabilny montaż. Należy pewnie zainstalować uchwyty 
do ściany lub sufitu w taki sposób aby równomiernie 
rozłożyć je na całej szerokości rolety.

1. MONTAŻ

3a.

DO ŚCIANY

b.a. c.

DO SUFITU

c.b.a.

Jak zdjąć rolety rzymskie do prania?

Przygotowanie rolety rzymskiej do prania jest bardzo łatwe – wystarczy w odpowiedni sposób wyciągnąć 
pręty i listwę oraz ściągnąć tkaninę z rzepem od systemu kasetowego. Przed umieszczeniem w pralce 
sprawdź zalecenia dotyczące prania na metce dołączonej do produktu. W celu ściągnięcia tkaniny do 
prania postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Montaż rolety rzymskiej jest bardzo prosty, wystarczy, że przeprowadzisz go według poniższych informacji

krok 1 | Rozwiń roletę rzymską 
całkowicie

krok 4 | Odczep materiał  
zamocowany na rzepie

krok 6 | Po przeprowadzonym 
czyszczeniu przyczep tkaninę  

do kasety

krok 8 | Przełóż sznurek przez oczka  
i włóż do zaczepu dolnego

krok 2 | Wyciągnij sznurek  
z zaczepu dolnego

krok 9 | Przetestuj  mechanizm,  
zwijając i rozwijając roletę

krok 3 | Wyciągnij pręty oraz  
listwę obciążającą

krok 7 | Włóż pręty oraz listwę 
obciążającą

krok 5 | Wypierz tkaninę zgodnie  
z przepisem prania na metce

Wybór sposobu  
prania, sposobu 
suszenia, temperatury  
prasowania oraz
pozostałe informacje
znajdziesz na metce
dołączonej do rolety.

W
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o 
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Rekomendowanym rozwiązaniem jest 
oddalenie uchwytów od krawędzi rolety 
w odległości maksymalnie 10 cm.

b. Umieść profil rolety pod kątem w uchwytach.
c. Wciśnij profil w uchwyt aż zaskoczy.

Zestaw NIE ZAWIERA wkrętów oraz kołków mocujących uchwyty. 
Wkręty mocujące oraz kołki powinny być dopasowane do ściany/sufitu w danym pomieszczeniu.

Ze względu na wysyłkę uchwyty mocujące zostały tymczasowo doczepione do profilu rolety. 
Przed montażem należy je odczepić od profilu, tak jak to pokazano na ilustracji 3a - demontaż.
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Planujesz zakup rolet rzymskich, ale nie wiesz, 
jaki materiał będzie najlepszy?

Zamów bezpłatne próbki tkanin, by wybrać idealne rolety 
do Twojego domu.

Widziałeś już naszą aplikację wykorzystującą 
technologię rozszerzonej rzeczywistości? 

Zobacz roletę rzymską 
w swoim wnętrzu! 
W aplikacji Withome AR

Zeskanuj kod QR:

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika zaplanowanie 
wymarzonej rolety rzymskiej zakończy się aranżacyjnym sukcesem. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi poradnikami:

Z NAMI PERFEKCYJNIE
WYMIERZYSZ FIRANY
DO SWOJEGO DOMU

ZAPLANUJ IDEALNIE
ZASŁONY DO DOMU
DZIĘKI NASZEMU 
PORADNIKOWI

W poradniku dokładnie  
wyjaśniliśmy co to jest marszczenie, 
omówiliśmy wszystkie sposoby 
wieszania wraz ze sposobem
wymiarowania.

W poradniku opisaliśmy wszystkie 
dostępne w naszym sklepie sposoby 
zawieszenia, dzieki czemu dowiesz 
się jak zwymiarować swoją dekorację 
okienną.
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https://withome.pl/menu-2/tkaniny-na-metry/probki-tkanin.html
https://withome.pl/jak-zmierzyc-zaslone
https://withome.pl/jak-zmierzyc-firane


To jest darmowa instrukcja obsługi rolet rzymskich. Prosimy o nie kopiowanie oraz 
nie rozpowszechnianie go w nielegalny sposób. W przypadku cytowania prosimy 
o oznaczenie autorstwa.

Chcesz otrzymywać darmowe poradniki? 
Zapisz sie do naszego NEWSLETTERA!

www.withome.pl

Spotkaj się z nami!

Rodzaje rolet rzymskich i ich zastosowanie

Jak zaplanować wysokość i szerokość rolety?

Jak zbudowana jest roleta rzymska ze sklepu Withome?

Jak zdjąć roletę do prania?

Jak zamontować roletę rzymską?

https://markizeta.s121.mhost.eu/newsletter
http://www.withome.pl
https://www.youtube.com/channel/UC90TTzfBL8FLb5e9qCtyrOQ
https://www.instagram.com/withomepl/
https://www.facebook.com/withomepl/
https://pl.pinterest.com/Withome
https://pl.pinterest.com/Withome
http://facebook.com/withomepl
https://www.instagram.com/withomepl/
https://withome.pl/newsletter
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