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Rolety materiałowe Bahama I
Wczasy na Bahamach - czy perspektywa dwutygodniowego urlopu na tych jakże 
pięknych wyspach wciąż pozostaje w sferze Twoich marzeń? Choć nie jesteśmy w 
stanie wysłać Cię na zwiedzanie tego malowniczego, tropikalnego archipelagu, możemy 
dostarczyć do Twojego domu chociaż cząstkę tamtejszego klimatu. Choćby pod 
postacią rolet Bahama I.
Rolety materiałowe Bahama I wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu 
nie tracą kolorów, a ich czyszczenie jest bardzo proste. By przywrócić im barwy, jakie 
miały zaraz po zamontowaniu, wystarczy, że raz na jakiś czas przetrzesz je delikatnie 
wilgotną gąbką.
Rolety Bahama I wyróżniają się na tle podobnych im produktów swoim wyglądem. 
Składają się z pasków wykonanych z gęstego splotu materiału poprzetykanych 
fragmentami delikatnej siateczki. Takie rozwiązanie sprawia, że spełniają swoje 
podstawowe funkcje (ochrona przed zbyt ostrym słońcem oraz stworzenie odrobiny 
prywatności w domu), ale również są doskonałą ozdobą. Wraz z roletami otrzymujesz 
specjalny system rolkowy, dzięki któremu możesz dowolnie regulować prześwit między 
stałymi materiałowymi elementami, a przewiewną siatką - w zależności czy chcesz 
wpuścić do pokoju trochę więcej światła, czy zupełnie odciąć się od świata 
zewnętrznego.
Rolety materiałowe Bahama I to świetne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, 
utrzymanych w modnym minimalistycznym stylu. Przepięknie prezentują się zwłaszcza 
na rozłożystych oknach sięgających od podłogi do sufitu.

Rolety materiałowe City
Życie w wielkim mieście to ciągły pośpiech, gonitwa za sprawami, które pilnie trzeba 
załatwić, praca na wysokich obrotach i stresy. Dlatego żyjąc w mieście zadbaj o 
odpowiednią atmosferę w domu. Wszak to Twój prywatny azyl, w którym możesz się 
wyciszyć i zrelaksować.
Rolety materiałowe City zapewnią Ci odrobinę prywatności w tym szalonym, 
rozpędzonym świecie. Ich spokojne, pastelowe barwy uspokoją skołatane nerwy 
pozwalając myślom płynąć swobodnie i cieszyć się słodką chwilą nic nierobienia.
Rolety City wykonane są z nieprzepuszczających światła materiałów, dlatego tworzą 
przyjemną półmrok nawet w samo południe najupalniejszego dnia w roku. Dotykając 
rolety materiałowej City poczujesz pod palcami delikatną chropowatość struktury. Są 
dokładnie takie same jak miasto - w pierwszym wrażeniu nieco szorstkie, lecz po 
głębszym poznaniu godne zaufania i dające poczucie bezpieczeństwa.
Materiał, z którego wykonano rolety nie blaknie pod wpływem słońca. Jest również łatwy 
w czyszczeniu. By tama, która odgradza Cię od świata, pozostała przez długi czas jak 
nowa, wystarczy, że przetrzesz ją delikatnie wilgotną gąbką zbierając zanieczyszczenia, 
które zgromadziły się na powierzchni.



Rolety materiałowe Moonlight
Mówi się, że światło księżyca ma w sobie magię. Nic dziwnego, że do wiszącego na 
nocnym niebie Srebrnego Globu w czasie pełni wyją wilki. Nic dziwnego również, że 
spacer pod księżycem z ukochaną osobą jest jednym z najmilszych i najbardziej 
romantycznych sposobów na spędzenie wspólnego czasu.
Wiemy o tym doskonale i z tej okazji postanowiliśmy sprawić Ci niespodziankę. Teraz 
odrobinę światła księżycowego możesz mieć na co dzień w swoim domu! Rolety 
materiałowe Moonlight nie tylko posiadają delikatny, przyjemny w dotyku splot włókien, 
ale również pod wpływem światła lśnią... zupełnie jak nasz naturalny ziemski satelita. 
Księżycowy pył, którym zostały obsypane wprowadzi do Twojego domu odrobinę magii. 
Magii, która w naszym pędzącym świecie gdzie się ostatnio zapodziała.
Zrelaksuj się więc w ulubionym fotelu wpatrując się w rolety Moonlight, z kubkiem 
herbaty lub kawy w dłoni. Wycisz się na chwilę i odetnij od świata.
I to dosłownie. Dzięki ciasnemu splotowi materiału rolety doskonale dozują ilość światła 
słonecznego, które wpada do wnętrza domu.
Materiał, z którego wykonano rolety jest niezwykle wytrzymały i odporny na blaknięcie. 
Nie wymaga również żadnych specjalnych środków, by zachować go w czystości. 
Wystarczy, że od czasu do czasu przetrzesz delikatnie powierzchnię rolet wilgotną 
gąbką.

Rolety materiałowe Ametyst
Ametyst jest kamieniem szlachetnym używanym do wyrobu pięknej biżuterii. Jego 
fioletowy kolor to zasługa niewielkiej zawartości żelaza. W starożytnym Rzymie 
wierzono, że wykonane z tego minerału puchary chronią pijącego przed upiciem, dziś 
uważa się że kamień ten usuwa negatywną energię z otoczenia.
Na przykład z Twojego domu.
Rolety materiałowe Ametyst posiadają delikatny deseń przypominający widok 
powierzchni kryształu w dużym powiększeniu mikroskopowym. Materiał jest gładki w 
dotyku i łatwy w utrzymaniu czystości. By przywrócić mu dawny blask, wystarczy 
delikatnie przetrzeć powierzchnię wilgotną gąbką.
Nie ma naukowego potwierdzenia, czy ametyst faktycznie rozprasza złą energię. My 
wiemy jedno - rolety materiałowe Ametyst na pewno chronią przed dwiema rzeczami: 
przed nadmiarem słońca i ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów. Splot włókien jest na tyle 
gęsty, że zasłaniając okna roletami stworzysz w domu przyjemny półcień nawet w 
czasie największych upałów. Dzięki temu pozwalają również zachować choćby odrobinę 
prywatności i intymności w mieszkaniu.

Rolety materiałowe Andrzej
„Andrzej to nie imię, Andrzej to styl życia” - twierdzi nieco przekornie znany wśród 
młodych ludzi internetowy mem. My bierzemy go jednak na poważnie. Andrzej jest 
stylem życia. Andrzej to nowoczesność, elegancja, szyk i wyczucie dobrego smaku.
Nie wierzysz? Sprawdź rolety materiałowe Andrzej, które łączą w sobie wszystkie 
wymienione powyżej cechy. Są nowoczesne - wykonane z nowoczesnych, delikatnych 
w dotyku materiałów. Są eleganckie i szykowne - dzięki artystycznemu deseniowi 
pokrywającemu całą ich powierzchnię.



Rolety Andrzej wiszący w Twoich oknach są przede wszystkim wyczuciem dobrego 
smaku. Wystarczy jeden rzut oka, by wszyscy wiedzieli, że ich właściciel jest osobą 
ceniącą dobre i sprawdzone rzeczy, niebanalny wygląd oraz oryginalność. Mało tego - 
ich właściciel ceni sobie również prywatność oraz komfort. A to wszystko dlatego, że 
splot włókien materiału jest na tyle gęsty, by nie przeniknęło go ostre światło słoneczne 
oraz ciekawski wzrok sąsiada.
Rolety są również bardzo łatwe w czyszczeniu. Żeby przez odzyskały swoje żywe 
kolory, wystarczy przetrzeć je delikatnie wilgotną gąbką usuwając nagromadzone na 
materiale zanieczyszczenia.

Rolety pionowe Vanesa
Rolety pionowe znane są zwykle z zastosowań biurowych, choć coraz częściej montuje 
się je również w domach. Doskonale chronią przed zbyt intensywnym światłem 
słonecznym, a także zapewniają odrobinę intymności. Sprawdzają się one nie tylko jako 
efektowna ozdoba okien, ale mogą posłużyć również w roli ścianki działowej dzielącej 
pomieszczenie na kilka funkcjonalnych części.
Rolety pionowe Vanesa posiadają chropowatą powierzchnię o „ryżowym” deseniu. 
Pasują doskonale do pomieszczeń pełnych mebli z naturalnych materiałów, do wnętrz 
nowoczesnych, męskich, posiadających odrobinę chropowatości. Materiał, z którego są 
wykonane doskonale chroni przed ostrym światłem słonecznym wprowadzając w pokoju 
delikatny, przyjemny półmrok. Tkanina jest również bardzo łatwa w utrzymaniu w 
czystości. Wystarczy przetrzeć ją delikatnie wilgotną gąbką, by odzyskała swoją barwę.

Rolety pionowe Aneta
Rolety pionowe posiadają wiele zalet. Przede wszystkim doskonale chronią przed 
wpadającymi przez okna słonecznymi promieniami, a także dają poczucie 
bezpieczeństwa i prywatności. Zwłaszcza, jeśli mieszkasz na osiedlu z blokami 
ustawionymi bardzo blisko siebie. Dodatkowo rolety pionowe nadają się nie tylko jako 
ozdoba okienna. Mogą pełnić również rolę ścianek działowych, które w razie potrzeby 
możemy szybko zwinąć.
Rolety pionowe Aneta charakteryzują się ciekawym roślinnym motywem. Stąd najlepiej 
prezentować się będą w pomieszczeniach urządzonych kobiecą ręką - eleganckich, 
pełnych roślin i ozdób wyrażających pasje i zainteresowania właścicielki.
Użyty w roletach materiał doskonale chroni przed nadmiernym słońcem nawet w czasie 
największych letnich upałów. Jest również niezwykle prosty w czyszczeniu - by 
zachował takie kolory jak w momencie montażu, co jakiś czas wystarczy przetrzeć 
delikatnie powierzchnię wilgotną gąbką.

Rolety pionowe Corra
Do niedawna widziane głównie w biurach, dziś pukają do drzwi naszych domów. Rolety 
pionowe Corra, dzięki wielu różnym kolorom są nie tylko doskonałą ochroną przed 
słońcem i przenikliwym wzrokiem wścibskiego sąsiada, ale również stanowią oryginalną 
dekorację okna.
Rolety pionowe Corra zostały stworzone z myślą o ludziach ceniących porządek i 
symetryczność, zarówno w życiu codziennym, jak i w wystroju własnego domu. 
Rozłożone równolegle (z iście matematyczną precyzją) pasy są doskonałym dowodem 



na poukładane i dokładnie zaplanowane życie. Równocześnie taki deseń powoduje 
optyczne powiększenie pomieszczenia, co jest zaletą w wypadku posiadania 
mieszkania z ciasnymi pokojami.
Zalety rolet pionowych są bezsprzeczne. To doskonała ochrona zarówno przed zbyt 
intensywnym światłem słonecznym, jak i zasłona wprowadzająca do naszego domu 
odrobinę prywatności. Rolety mogą służyć również jako funkcjonalne ścianki działowe, 
dzielące duże pomieszczenia na mniejsze segmenty. W razie potrzeby, dzięki 
zamontowanym w suficie szynom, taką ściankę możemy bardzo szybko złożyć.
Materiał, z którego wykonano rolety Corra jest niezwykle odporny na blaknięcie. By 
utrzymać go w czystości, wystarczy co jakiś czas przetrzeć delikatnie powierzchnię 
wilgotną gąbką.

Rolety pionowe Beata
Naturalny i miły dla oka deseń rolet pionowych Beata z pewnością przypadnie do gustu 
miłośnikom natury, którzy cenią sobie w życiu przede wszystkim nienachalną elegancję 
oraz wysokiej jakości wykonanie. Rolety będą doskonale wyglądały więc w 
pomieszczeniach urządzonych ze smakiem i gustem, pełnych roślinności i ciekawych 
ozdób.
Dzięki roletom pionowym możemy wprowadzić do naszych pokojów odrobinę 
intymności. Materiał, z którego je wykonano jest na tyle gęsty, że zewnętrzni 
obserwatorzy nie będą w stanie dostrzec niczego, co akurat dzieje się w naszym domu. 
Dodatkowo, rolety są zbawieniem w słoneczne dni, gdy rażące promienie wpadają 
przez okna nie pozwalając odetchnąć i zrelaksować się w spokoju.
Rolety pionowe to również eleganckie i łatwe w montażu ścianki działowe, które w 
przeciągu paru chwil mogą zostać złożone lub rozłożone - w zależności, jaka 
powierzchnia pokoju potrzebna jest nam w danym momencie.
Materiał, z którego je wykonano jest bardzo wytrzymały i odporny na blaknięcie. Dzięki 
temu rolety przez wiele lat będą wyglądały jakby zostały powieszone dopiero przed 
chwilą. Materiał ten jest również łatwy w utrzymaniu czystości. Wystarczy raz na jakiś 
czas delikatnie przetrzeć jego powierzchnię wilgotną gąbką.

Moskitiery Superis
Masz już dość insektów wlatujących do mieszkania przez otwarte okna? Wydajesz 
dziesiątki złotych na preparaty, które mają je odstraszać, a mimo to much i komarów 
wciąż przybywa? To znak, że powinieneś zaopatrzyć się w specjalne moskitiery okienne 
Superis.
Każda moskiteria wykonana jest z niezwykle drobnej siatki z włókna szklanego oraz 
aluminiowej obwódki. Jej zamontowanie nie wymaga żadnego wiercenia ani ingerencji 
w okienną ramę - moskitiera montowana jest za pomocą specjalnych, wytrzymałych 
rygli i w każdej chwili można ją bezproblemowo ściągnąć. Jako, że montuje się ją na 
zewnątrz, nie powoduje również żadnych problemów w czasie otwierania, bądź 
uchylania okien.
Siatka moskitiery posiada tak małe oczka, że nie przepuszcza zarówno niewielkich 
owadów, jak i pyłków roślin - z czego powinni być zadowoleni zwłaszcza alergicy.

O nas



Mogli byśmy w tym miejscu napisać, że jesteśmy po prostu producentami rolet. Ale nie 
byłaby to prawda. Przynajmniej nie do końca. Rolety - produkt dostępny w naszym 
sklepie - to tylko namacalna namiastka tego, czym naprawdę zajmujemy się na co 
dzień.
Ponieważ w naszym sklepie sprzedajemy intymność i poczucie bezpieczeństwa. 
Gratis dodajemy elegancję, szyk oraz nowoczesność.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz bogaty wybór rolet na wymiar oraz moskitier. 
Specjalnie dla Ciebie stworzymy odpowiednie osłony Twoich okien. Dokładnie w takim 
rozmiarze i kolorze jaki wybierzesz.
Dla Twojej wygody każdy typ rolet dostępnych w sklepie Szefrolet.pl (materiałowe, 
rzymskie, wolnowiszące, bezinwazyjne, na ścianę) posiada łatwy w obsłudze 
konfigurator, dzięki któremu szybko złożysz najlepiej dostosowane do Twoich wymagań 
zamówienie.
Zapraszamy do zakupów.

Nasze motto brzmi:
„W służbie dla Twojego domu”


