КАТАЛОГ 2015
ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ

VUROLL производни програм обухвата широк
асортиман производа, који поред естетске, имају
и функционалну димензију – штите простор од
неповољних климатских услова, буке, инсеката и
нежељених погледа.
Сви производи израђују се од квалитетних
материјала, који гарантују одличну термо и звучну
изолацију, механичку стабилност, отпорност на
атмосферске услове и дуг век употребе.
Добра изолација простора и уградња наших
производа, пружа могућност да постигнете и
одржавате жељену температуру уз минимално
трошење енергије.
Производи су у потпуности еколошки подобни и
немају никаквих штетних утицаја по здравље и
животну средину, чак омогућавају знатне
енергетске уштеде.

Ролетне
Спољне ролетне од лима
Спољне алуминијумске ролетне
Унутрашње алуминијумске ролетне
Унутрашње ПВЦ ролетне
Роло врата
Комарници

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs
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Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.

|1

КАТАЛОГ 2015
РОЛЕТНЕ
Спољне и унутрашње ролетне, израђене од алуминијума или ПВЦ-а, могу бити различитих
димензија и облика.
Уградња вођице са пером или додатком омогућује тренутну или накнадну уградњу комарника.
Ролетна

Кутија

Ламела

Вођица

ПВЦ унутрашња ролетна
ПВЦ спољна ролетна
Ал унутрашња ролетна
Ал спољна ролетна
Спољна лимена ролетна

ПВЦ кутија са изолацијом
ПВЦ кутија са изолацијом
Термоизолована Ал кутија
Профил Ал кутија
Ал лимена кутија

- ПВЦ ламела
- Ал ламела са
полиуретаном
- Ал профил ламела

- ПВЦ вођица
- Ал вођица

Aл ламела са
полиуретаном

Aл равна вођица

Aл профил ламела

Aл равна вођица
са пером

Aл равна вођица са
додатком за комарник

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

Aл обла вођица

ПВЦ равна вођица
на нипли

ПВЦ ламела

Aл обла вођица
са пером

ПВЦ равна вођица
на нипли са пером

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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КАТАЛОГ 2015
РОЛЕТНЕ
Управљање ролетнама може се вршити:




на ручни погон (аутомат са траком или аутомат са канапом),
погон курбла,
помоћу електромотора (на тастер или даљински управљач).

VUROLL уграђује моторе произвођача SOMFY из Француске и Expalum из Шпаније.

Аутомат са траком

Курбла

Електромотор
тастер

Електромотор
даљински управљач

Ролетне се израђују у стандардним бојама (бела, браон и сива), а поред стандардних боја,
постоји и могућност избора боја по РАЛ-у и у боји дрвета.

РАЛ карта

Боје дрвета

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ






Максимална ширина (препоручена ширина)*:
Mинимална ширина:
Проценат засенчења:
Толеранција израде (дозвољено одступање):
Најмања обрачунска мера:

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

2600 мм
500 мм
100%
± 2%
1м2

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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КАТАЛОГ 2015
СПОЉНА ЛИМЕНА РОЛЕТНА
ОПИС
Спољна лимена кутија израђена је од
алуминијумског лима у у стандардним бојама:





бела,
браон 8014,
браон 8017 и
сива 9006.
Петоугаона лимена
кутија

Поред стандардних боја, постоји и могућност
избора боја по РАЛ-у.
ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа

Ал лим ECO 5
138x138
и
165x165

Опис вођице

Опис ламеле

ПВЦ равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+60
Ал равна вођица 56,5x22+46
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+60
Ал равна вођица 56,5x22+46

ПВЦ ламела 9x40

Ал ламела са
полиуретаном 9x39

ЈМ

Најмања
обрачунска мера

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

ДИМЕНЗИЈЕ
Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

Petougaona 138x138
Petougaona 165x165
Petougaona 205x205

1500 мм
2300 мм
2900 мм

1600 мм
2400 мм
3980 мм

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

НАПОМЕНА

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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КАТАЛОГ 2015
СПОЉНА АЛУМИНИЈУМСКА РОЛЕТНА
ОПИС
Спољна алуминијумска кутија израђена је од
екструдираног алуминијума у стандардним
бојама:





бела,
браон 8014,
браон 8017 и
сива 9006.

Спољна алуминијумска кутија

Поред стандардне боје, постоји и могућност
избора боја по РАЛ-у и у боји дрвета.
ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа
Ал OVAL CLASIC
145x145,
170x170
и
210x210

Опис вођице

Опис ламеле

Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+60
Ал равна вођица 56,5x22+46
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+60
Ал равна вођица 56,5x22+46

ПВЦ ламела 9x40
Ал ламела са
полиуретаном 9x39

ЈМ

Најмања
обрачунска мера

м2
м2
м2
м2
м2
м2

1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

ДИМЕНЗИЈЕ
Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

НАПОМЕНА

Ал OVAL CLASIC 145x145
Ал OVAL CLASIC 170x170
Ал OVAL CLASIC 210x210
Ал OVAL CLASIC 145x145
Ал OVAL CLASIC 170x170
Ал OVAL CLASIC 210x210

1750 мм
2350 мм
> 3000 мм
-

1850 мм
2450 мм
> 3000 мм

Максимална (ширина x
висина): 2600 x 2600
Препорука:
2600 x 2500

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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КАТАЛОГ 2015
УНУТРАШЊА АЛУМИНИЈУМСКА РОЛЕТНА
ОПИС
Унутрашња термоизолована алуминијумска кутија
израђена је од алуминијума у стандардним
бојама:





бела,
браон 8014,
браон 8017 и
сива 9006.

Поред стандардних боја, постоји и могућност
избора боја по РАЛ-у и у боји дрвета.

Термоизолована алуминијумска кутија

ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа
Ал TERMO ECO
155x155, 185x185,
205x205
Ал TERMO CLASIC
147x147, 172x172,
195x195

Опис вођице
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+100
Ал равна вођица 56,5x22+46
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+100
Ал равна вођица 56,5x22+46

Опис ламеле

ЈМ

Најмања
обрачунска мера

Ал ламела са
полиуретаном 9x39

м2
м2
м2
м2
м2
м2

1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

ДИМЕНЗИЈЕ
Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

НАПОМЕНА

Ал TERMO ECO 155x155
Ал TERMO ECO 185x185
Ал TERMO ECO 200x200
Ал TERMO ECO 155x155
Ал TERMO ECO 185x185
Ал TERMO ECO 200x200

1700 мм
2650 мм
2900 мм
-

1850 мм
2800 мм
3050 мм

Максимална (ширина x
висина): 2600 x 2600
Препорука:
2600 x 2500

Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

НАПОМЕНА

Ал TERMO CLASIC 147x147
Ал TERMO CLASIC 172x172
Ал TERMO CLASIC 195x195
Ал TERMO CLASIC 147x147
Ал TERMO CLASIC 172x172
Ал TERMO CLASIC 195x195

1400 мм
2200 мм
2600 мм
-

1600 мм
2400 мм
2800 мм

Максимална (ширина x
висина): 2600 x 2600
Препорука:
2600 x 2500

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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КАТАЛОГ 2015
УНУТРАШЊА ПВЦ РОЛЕТНА
ОПИС
Унутрашња ПВЦ кутија израђена је у стандардној
белој боји. Поред стандардне беле боје, постоји и
могућност израде у сивој боји.
ПВЦ кутија са
изолацијом

ПВЦ кутија

ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа

ПВЦ CLASIC
170x200 и 200x200

ПВЦ IZO CLASIC
170x220 и 200x220

Опис вођице

Опис ламеле

ПВЦ равна вођица 22x53
ПВЦ равна вођица 52x42
ПВЦ равна вођица са додатком
52x85
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+100
Ал равна вођица 56,5x22+46
ПВЦ равна вођица 22x53
ПВЦ равна вођица 52x42
ПВЦ равна вођица са додатком
52x85
Ал равна вођица 22x53
Ал равна вођица 22x53+100
Ал равна вођица 56,5x22+46

ПВЦ ламела 9x40

Ал ламела са
полиуретаном 9x39

ЈМ

Најмања
обрачунска мера

м2
м2

1м2
1м2

м2

1м2

м2
м2
м2
м2
м2

1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

м2

1м2

м2
м2
м2

1м2
1м2
1м2

ДИМЕНЗИЈЕ
Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

НАПОМЕНА

ПВЦ CLASIC 170x200
ПВЦ CLASIC 200x200
ПВЦ CLASIC 170x200
ПВЦ CLASIC 200x200

2100 мм
2800 мм
-

2200 мм
2900 мм

Максимална (ширина x
висина): 2600 x 2600
Препорука:
2600 x 2500

Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

НАПОМЕНА

ПВЦ IZO CLASIC 170x220
ПВЦ IZO CLASIC 200x220
ПВЦ IZO CLASIC 170x220
ПВЦ IZO CLASIC 200x220

2100 мм
2800 мм
-

2200 мм
2900 мм

Максимална (ширина x
висина): 2600 x 2600
Препорука:
2600 x 2500

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.

|7

КАТАЛОГ 2015
УНУТРАШЊА ПВЦ РОЛЕТНА
ОПИС
Унутрашња ПВЦ кутија са интегрисаним
комарником израђена је у стандардној белој боји.

ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа
ПВЦ LUX IZO MULTI
200x230
(кутија са
интегрисаним
комарником)

Опис вођице

Опис ламеле

ПВЦ равна вођица 60x39

ЈМ

Најмања
обрачунска мера

м2

1м2

м2

1м2

м2

1м2

м2

1м2

ПВЦ ламела 9x40
Ал равна вођица 53x39
Ал ламела са
полиуретаном
9x39

ПВЦ равна вођица 60x39
Ал равна вођица 53x39

ДИМЕНЗИЈЕ
Димензије кутије

Максимална висина
(ПВЦ ламела)

Максимална висина
(Ал ламела)

ПВЦ LUX IZO MULTI 200x230

2000 мм

-

ПВЦ LUX IZO MULTI 200x230

-

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

НАПОМЕНА
Максимална (ширина x
висина): 2600 x 2600
Препорука:
2600 x 2500

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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КАТАЛОГ 2015
РОЛО ВРАТА
ОПИС
Кутија израђена је од профил
екструдираног
алуминијума или поцинкованог лима у стандардној белој
боји.
Поред стандардних боја, постоји и могућност избора
боја по РАЛ-у и у боји дрвета.
Управљање роло вратима може се вршити:



на ручни погон (курбла) и
помоћу електромотора (на тастер или даљински
управљач).

ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа

Опис кутије
Ал профил кутија

Роло врата 55
Zn лимена кутија
Ал профил кутија
Роло врата 77
Zn лимена кутија

Опис ламеле

ЈМ

Опис вођице

Ал ламела са
полиуретаном
55 мм

м2

Ал равна вођица

м2

Ал равна вођица

Ал ламела са
полиуретаном
77 мм

м2

Ал равна вођица

м2

Ал равна вођица

ДИМЕНЗИЈЕ
Димензије кутије

Максимална висина
(Ал ламела 55)

Максимална висина
(Ал ламела 77)

Најмања обрачунска
мера

2600 мм
3500 мм
2600 мм

3000 мм
2200 мм
3800 мм
4200 мм
5000 мм

4м
2
4м
2
4м
2
4м
2
4м
2
4м
2
4м
2
4м
2
4м

250x250
320x320
250x250
300x300
350x350
375x375
400x400
450x450
500x500

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

2

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.

|9

КАТАЛОГ 2015
КОМАРНИЦИ
ОПИС
Комарници се израђују у стандардним бојама:





бела,
браон 8014,
браон 8017 и
сива 9006.

Поред стандардних боја, постоји и могућност избора
боја по РАЛ-у и у боји дрвета.

ТИП ПРОИЗВОДА
Тип производа

Опис производа

Роло комарник
Роло комарник
Роло комарник
Роло комарник
Америка комарник
Америка комарник
Фиксни комарник
Фиксни комарник
Плисе комарник

Ал роло комарник вертикални до висине 1,6м (за прозор)
Ал роло комарник вертикални до висине 2,4м (за прозор)
Ал роло комарник бочни једнокрилни (за балконска врата)
Ал роло комарник бочни двокрилни (за балконска врата)
Ал америка комарник једнокрилни (за врата)
Ал америка комарник двокрилни (за врата)
Ал фиксни комарник
ПВЦ фиксни комарник
Плисе комарник

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

Максимална
висина

Максимална
ширина

1600 mm
2400 mm
2300 mm
2300 mm

1400 mm
2600 mm
1100 mm
2200 mm

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.

| 10

КАТАЛОГ 2015

ДОБРОДОШЛИ У VUROLL
ЗА УДОБАН И СИГУРАН ДОМ!

VUROLL Јагодина, Крагујевачког октобра 53
Тел: +381 35 241 477, Факс: +381 35 254 395
e-mail: vuroll.office@gmail.com
web: www.vuroll.co.rs

Информације дате у каталогу служе као илустрација. Обавезе VUROLL-a
односе се само на стандардне услове производње и монтаже. VUROLL неће
бити одговоран за било какве случајне, непосредне или индиректне штете које
проистекну из продаје, препродаје или погрешне употребе наших производа.
Сва права задржана.
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