
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zaprojektowana, by 
pasować idealnie do 
wszystkich rozmiarów okien 
dachowych Dakea.

Chroni Twój dom przed 
przegrzewaniem latem
i chłodem zimą. Zamknięta 
redukuje hałasy z zewnątrz 
i zapewnia bezpieczeństwo.

SSR

ROLETA ZEWNĘTRZNA 
SOLARNA

Fabrycznie sparowany 
pilot ścienny oparty na 
systemie io-homecontrol®

Mniejsze nagrzewanie 
i większe zacienienie 

Możliwość 
otwarcia okna przy 
zamkniętej rolecie 
zapewnia wentylację 
i zacienienie 
jednocześnie.

Łatwa w instalacji 
(także z wewnątz 
pomieszczenia)

Bezpieczeństwo
i 100% prywatności

Wysokiej jakości, 
innowacyjny produkt

Redukuje hałas 
i podnosi komfort 
użytkowania 
pomieszczenia

Produkt przyjazny 
środowisku: wykorzystuje 
energię słoneczną

3 LATA 
GWARANCJI

Zwiększa do 16% izolację 
termiczną (w zależności 
od pakietu szybowego 
okna)



www.dakea.pl

M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
rozmiar  |  cm 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140

cena netto 2,170.00 2,130.00 2,250.00 2,370.00 2,290.00 2,440.00 2,270.00 2,640.00
cena brutto 2,669.10 2,619.90 2,767.50 2,915.10 2,816.70 3,001.20 2,792.10 3,247.20

DOSTĘPNE ROZMIARY I CENY (zł)

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A
rozmiar  |  cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140

cena netto 1,660.00 1,760.00 1,810.00 1,810.00 1,890.00 1,870.00 1,970.00 2,070.00
cena brutto 2,041.80 2,164.80 2,226.30 2,226.30 2,324.70 2,300.10 2,423.10 2,546.10

ZASTOSOWANIE
• W budynkach mieszkalnych 

i użyteczności publicznej
• Na dachach o nachyleniu 15-90°
• Zaprojektowana, by idealnie 

pasować do okien dachowych Dakea 
niezależnie od zastosowanego 
pokrycia dachowego 

WŁAŚCIWOŚCI
• Najefektywniejsze rozwiązanie 

chroniące przed nagrzewaniem
• Zwiększa do 16% izolację termiczną 

(w zależności od pakietu szybowego 
okna)

• Całkowite zaciemnienie
• Ochrona przed włamaniom
• Zapewnia 100% prywatności
• Rozwiązanie gotowe do użycia, żadne 

dodatkowe prace nie są wymagane do 
uruchomienia

• Oparta na systemie IO-homecontrol® 
• W pełni naładowana bateria może 

wykonać 100 pełnych cykli pracy: 
otwarcia i zamknięcia 

MATERIAŁ
• Powlekane aluminium
• Podwójnie izolowane aluminiowe 

listewki 

OBSŁUGA
• 4-skokowy silnik rurowy 24V
• Fabrycznie sparowany pilot ścienny 

może sterować nawet 200 roletami 
jednocześnie

• Roleta solarna nie jest kompatybilna 
z oknami o podwzyższonej osi obrotu 
(KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)


