
VITAJTE

Držíte v ruke katalóg tieniacej techniky skupiny JOLA. Naším cieľom je, aby sme 
Vám predstavili rôznorodosť možností riešenia vonkajšieho a vnútorného tienenia,
pomôcť pri ich výbere, ktoré najviac vyhovujú Vášmu domovu a vkusu.

JOLA SLOVAKIA ponúka výrobky vo výbornej kvalite, vyrobené modernými 
technológiami. V našich obchodoch sú vzorky, ktoré demonštrujú jednotlivé 
možnosti, k čomu patrí aj široká škála farieb. Na základe Vašich potrieb a predstáv 
vyrábame všetko v atypických rozmeroch. Nami doporučený odborník vykonáva 
zameranie a tiež následnú montáž, čím na naše výrobky dávame maximálny 
garančný rozsah. 

Vaše otázky zodpovedajú naši vyškolení odborní predajcovia a vo všetkom sú Vám 
k dispozícii.

VONKAJŠIE ROLETY | SIEŤKY PROTI HMYZU | VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ 
TIENIACA TECHNIKA

TIENIACA TECHNIKA
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obchodov v 3 krajinách
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www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

    

  

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk
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VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

Lebo u nás 
dostanete všetko 

na jednom mieste! 

 Prečo si vybrať práve nás?
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Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU



...vonkajšie umiestenenie 
boxu, najčastejšie dodatočné 
riešenie, aplikovateľné všade. 
Ľahko montovateľné, nie sú 
potrebné murárske práce.

OTVÁRATELNÉ SIEŤKY 
PROTI HMYZU

UŽ MÁTE DOSŤ TOHO, ŽE V LETE NA VOLNOM 
PRIESTRANSTVE NIE JE JEDINÉ TIENISTÉ MIESTO, 
KDE BY STE SI MOHLI ODDÝCHNUŤ? TIE ČASY SÚ PREČ!

HLADÁTE  DO INTERIÉRU JEDNODUCHÉ,
 LACNÉ RIEŠENIE V PESTRÝCH FARBÁCH? ODPOVEĎ POZNÁ KAŽDÝ!

VIACEJ OBĽUBUJETE TEXTILNÉ RIEŠENIE, 
KTORÉ SLÚŽI AJ AKO DEKORÁCIA? AJ TOTO 

JE RIEŠITELNÉ

HLADÁTE SKUTOČNE ZVLÁŠTNE A ELEGANTNÉ INTERIÉROVÉ 
RIEŠENIE? NEMUSÍTE PÁTRAŤ ĎALEJ!

OBLUBUJETE PESTROSŤ
 FARIEB? ODTERAZ SI ICH MÔŽETE 

VYCHUTNÁVAŤ KAŽDÝ DEŇ!

vnútorné priestory, okná   textil, ktorý je |
pripevnený na hliníkové lamely 

Pestrá ponuka 
farieb
Ručné (ale môže byť aj motorické) ovládanie

TIENIACE PRVKY ZIMNÝCH ZÁHRAD

Snímače vetra, slnka 
aj dažďa s časovačom.

Viete ako v Maďarsku viac ako 85% domácností rieši  
vonkajšie tienenie? Samozrejme s najobľúbenejšími 
vonkajšími roletami. 

Na všetky okná a balkónové dvere   plastové, hliníkové alebo drevené 
široký farebný výber   dokonca aj v rozmere 250 cm x 260 cm   zvuková a 
tepelná izolácia   zvýšená ochrana proti vlámaniu   ľubovoľne kombinovateľné 
so sieťkou proti hmyzu   ručné alebo automatické ovládanie
 (vypínač alebo diaľkový ovládač)

 |  | 

 | 
 |  | 

 |  | 

Vedeli ste, že vďaka našim akciám jedna tretina 
vonkajších roliet je v motorickom prevedení? 
Pohodlie už viac nie je nedosiahnuteľným luxusom!

Môžeme ovládať vypínačom ako svetlo alebo aj pomocou diaľkového ovládania ako 
televízor. Pri druhej variante nepotrebujeme vedenie elektrických káblov, ktoré 
treba zasekávať do steny, čo môže byť optimálnym riešením pri obývanom byte, 
a to prvé pri prestavbe či novostavbe.

 | 
 | 

 | Simulácia prítomnosti   snímanie prekážok   ochrana proti 
primrznutiu   programovateľné obľúbené pozície

...so zabudovaným umiestnením 
boxu, ktoré sú už o stupeň 
komplikovanejšie, z vonkajšej 
strany sú skryté, čím sa zúčastňujú 
aj na tepelnej izolácii budovy

...s omietnuteľným boxom, 
sú najnáročnejšie a 
najestetickejšie riešenia, ale 
dajú sa namontovať len po 
osadení okien a ešte pred 
zatepľovaním budovy.

Vedeli ste, že vonkajší vzhľad môže byť rôzny? V závislosti od toho, kde sa roletová skriňa (box) nachádza rozlišujeme:

Z hľadiska materiálového prevedenia môžu byť vonkajšie rolety PLASTOVÉ, 
HLINÍKOVÉ alebo DREVENÉ. VY ROZHODNETE, čo je pre Vás najdôležitejšie...

Podľa spôsobu fungovania rozlišujeme viac typov.

...ak kvalita a dlhá životnosť, 
tak odporúčame HLINÍKOVÉ

 PREVEDENIE

...ak jedinečnosť, tak 
odporúčame  DREVENÉ

vyhotovenie.
 

Vedeli ste, že naši zákazníci si volia v 80% prvé alebo 
druhé riešenie? Pochopiteľne obľúbené sú 
KOMBINÁCIE SO SIEŤKOU PROTI HMYZU.

Vy sa ešte stále trápite kvôli komárom či iným drobným hmyzom? Však už dávno 
existuje riešenie. SIEŤKA PROTI HMYZU! Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou 
obývaných budov.

Špeciálne sieťky zo sklenených vláken   výborná schopnosť prepúšťať svetlo 
odolnosť voči UV   dlhá životnosť | 

 |  | 

Ozajstné drevoKorózii odolávajúci
 hliník, vyplnený 

PUR penou

Hoci aj rozmer 
210 cm x 250 cm 

Hoci aj v rozmere
 250x260 cm

Ľahká ovládateľnosť 
a montáž 

Pestrá ponuka 
farieb

Pestrá ponuka 
farieb

Pestrá ponuka 
farieb

V rozmere 
hoci aj 180x250 cm

Ručné 
ovládanie

Jednoduché, lacné 
a predsa účinné. 

Kvalitný 
plast 

Životnosť viac 
ako 10 rokov

Spoľahlivé s 
dlhou životnosťou.

Spoľahlivé s 
dlhou životnosťou.

Spoľahlivé s dlhou
 životnosťou. 

Storočná tradícia, 
neštandardné, prevedenie 

pre historické objekty

FIXNÉ SIEŤKY

Aj v kombinácii s 
vonkajšou roletou

Hoci aj v rozmere 
150 cm x 150 cm

Zdvižno-posuvné 
terasové dvere

Hoci aj v 
rozmere 160 cm x 230 cm

MOBILNÉ SIEŤKY PROTI 
HMYZU

V kombinácii s vonkajšími 
roletami otvárateľné 
zvisle aj vodorovne 

Hoci aj v 
rozmere 180x210 cm 

Na balkónové 
a vchodové dvere

Hoci aj 
rozmer 130 cm x 220 cm

Najobľúbenejšie 
prevedenie ľahko 

montovateľné aj laikom

Magnetické 
prichytenie, aj nohou 

otvárateľné

Ku špeciálnym 
terasovým a 

balkónovým dverám

Montovateľné spolu 
s vonkajšími roletami 

alebo aj dodatočne. 

Najnovšia technológia.

Balkónové dvere
harmonikovite zatvárateľné

pásové koľajnice

exkluzívny vzhľad

hoci aj v rozmere 
500 cm x 260 cm

VEDELI STE, ŽE NIELEN TANKY 
MAJÚ PÁSY?

Najnovšou technologickou 
novinkou sú tzv. PLISSE sieťky 

proti hmyzu.
 

SVETLO A TEPLO SA VALÍ DNU, ALE PLOCHA SKLA JE PRÍLIŠ VEĽKÁ NA VONKAJŠIE 
ROLETY? MÁME RIEŠENIE!

JEDNODUCHÉ TEXTILNÉ RIEŠENIE, KTORÉ JE EŠTE STÁLE ELEGANTNÉ? 
EXISTUJE AJ TAKÉ!

MARKÍZY

TIENIACA SIEŤ

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

VONKAJŠIE TEXTILNÉ ROLETY

VNÚTORNÉ ŽALÚZIE

TEXTILNÉ ROLETY

VERTIKÁLNE ŽALÚZIE

Balkón, stena, terasa nastaviteľný sklon  

Pestrá ponuka farieb
Ručné alebo automatické 
(vypínač alebo diaľkový ovládač)

Voduodpudivé, UV 
stabilné, farbostále 

2-8 m šírka, 1,5-3 m dĺžka plachty

Môže byť aj nositeľom reklám!

Priehľadné a prievzdušné

Veľkorozmerné, slnečné plochy   veľké rozmery, maľovateľné, hliníková lamela |

Viac než 10 druhov farieb Hoci aj v rozmere 4 m x 4 m

Automatické (vypínač alebo diaľkové ovládanie)

Elegantný dôstojný vzhľad.
Snímače vetra, slnka a 

dažďa, časovač.

V KANCELÁRII ALEBO NA TERASE SA IDETE ROZTOPIŤ PRETOŽE VÁM DNU NEUSTÁLE 
PEČIE SLNKO ALE PRITOM CHCETE PONECHAŤ PRÚDENIE VÁNKU? TOTO UŽ VIAC 
NEBUDE PROBLÉM! Veľkorozmerné, slnečné plochy   sieťové materiály| 

3 druhy farieb Hoci aj v rozmere 180 cm x 180 cm

Automatické (vypínač alebo diaľkové ovládanie)

Veľkorozmerné, slnečné plochy   sieťové materiály|

Viac ako 20 druhov farieb Hoci aj v rozmere 5 m x 2 m

Automatické (vypínač alebo diaľkové ovládanie)

Vnútorný priestor, okno   hliníková alebo drevená lamela

Vnútorný priestor, okno   prach odpudivý textil

Viac ako 20 druhov farieb Hoci aj v rozmere 2 m x 2 m

Pestrá ponuka 
farieb

Hoci aj v rozmere 
180 cm x 210 cm

ručne ovládané

Ručné (ale môže byť aj motorické) ovládanie

Horné, vodorovné plochy Vonkajšie plachty odolné voči 
vplyvu počasia

Pestrá ponuka farieb Hoci aj v rozmere 5 m x3 m

Automatické (vypínač alebo diaľkové ovládanie)

DO VAŠEJ ZIMNEJ ZÁHRADY VÁM ZHORA PEČIE SLNKO? 
NIET SA ČO ČUDOVAŤ, ALE TRÁPIŤ SA NEMUSÍTE!
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Kancelária alebo interiér domova, okná   prach 
odpudivý textil

Pestrá 
ponuka 
farieb

Hoci aj v rozmere 
6 m x 2,5 m

Jednoduché, ale 
elegantné

Obľúbené, účinné

Pekné a praktické.

Hoci aj vo farbách 
dúhy, atypický vzhľad

Elegantný, nadštandardný 
vzhľad, zaujímavé svetelné pomery

Výrazná zvuková 
a tepelná izolácia

Výrazná zvuková 
a tepelná izolácia

Ručné alebo 
automatické ovládanie 

(vypínač alebo 
diaľkový ovládač)

Ručné alebo 
automatické ovládanie 

(vypínač alebo 
diaľkový ovládač)

...ak výhodná cena, tak 
doporučujeme  PLASTOVÉ

prevedenie.
POSUVNÉ SIEŤKY 

PROTI HMYZU

| 

| 

| 

| 

Hoci aj v rozmere 
2 m x 2 m

Automatické (vypínač alebo 
diaľkové ovládanie)

PÁSOVÉ ROLETY
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