
 

 

JAKIE ROLETY NAJLEPEIEJ CHRONIĄ PRZED SŁOŃCEM? 
 
Z roku na rok lato w Polsce staje się coraz bardziej upalne. To sprawia, że ludzie 
wyszukują coraz nowszych metod chłodzenia mieszkania, tak, by nie zmieniało 
się ono w saunę. Należy jednak pamiętać, że często najprostsze rozwiązania są 
najskuteczniejsze i tak wybierając odpowiedni typ rolet można zapewnić sobie 
przyjemny chłód, niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz. Jednak 
przed przystąpieniem do zakupów należy koniecznie zwrócić uwagę na to, jakie 
rolety należy wybrać aby uzyskać wymarzony efekt chłodnego mieszkania. 
 

 
 
Czy rolety chronią przed ciepłem? 
 
Decydując się na zakup rolet okiennych w celu uniknięcia upałów wewnątrz 
domu należy zdać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie typy rolet okażą się 
skuteczne w ochronie przed wysokimi temperaturami w pomieszczeniach. O 
tym, czy roleta pozwoli zaznać odrobiny chłodu decyduje przede wszystkim 
tworzywo, z jakiego roleta została wykonana. Standardowe rolety wewnętrzne 
wykonane z różnego rodzaju tkanin i choć z pewnością są najbardziej estetyczne, 
nie sprawdzą się w walce z gorącymi promieniami słońca.  



 

 

 
Płócienny materiał, z którego wykonanych jest większość standardowych rolet 
ma za zadanie osłonić mieszkańców od wdzierających się do pomieszczenia 
promieni słonecznych. Ich działanie inspirowane jest działaniem parasoli, które 
pozwalają zaznać odrobiny własnego cienia, jednak bez efektu chłodzenia.Jeśli 
popularne rolety okienne się nie nadają to co wybrać? Zdecydowanie najlepszym 
rozwiązaniem w walce z upałami okażą się rolety zewnętrzne. Swoją skuteczność 
w walce z wysokimi temperaturami zawdzięczają własnej budowie. Wykonane z 
aluminium wypełnionego izolacyjną pianką potrafią skutecznie zatrzymywać 
temperaturę na zewnątrz, a niewielkie szczeliny między panelami pozwalają 
zachować odpowiednią cyrkulację powietrza. 
 
 
Czy warto wybierać rolety wewnętrzne? 
 
Rolety wewnętrzne posiadają szereg zalet. Są jednym z tańszych rozwiązań, 
można je kupić w dowolnym kolorze, w różnych deseniach i wzorach, a także są 
najprostsze w montażu. Jednak przed przystąpieniem do zakupu należy zadać 
sobie pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć. Jeżeli głównym zadaniem rolet miałoby 
być maksymalne obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia, to tego typu  
roleta nie sprawdzi się. Jeśli jednak rolety mają stanowić element dekoracyjny, 
wówczas będzie to najlepszy wybór. 



 

 

 
Decydując się na kupno rolet wewnętrznych warto pamiętać, że choć nie 
pozwolą uzyskać spektakularnego efektu chłodzenia to z pewnością pozwolą 
odczuć delikatną ulgę. Tłumiąc wpadające do wnętrza promienie słoneczne 
zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń, co we współpracy z 
odpowiednimi wentylatorami pozwoli osiągnąć odpowiednią temperaturę,  
która pozwoli przeżyć nawet najbardziej upalne lato. 
 
 
Alternatywa dla rolet zewnętrznych i wewnętrznych 
 
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na montaż rolet 
zewnętrznych nie są skazane na męczarnie w upalnym mieszkaniu. Jeżeli jednak 
możliwości, jakie niosą ze sobą materiałowe rolety wewnętrzne są 
niewystarczające wówczas warto sięgnąć po żaluzje aluminiowe. Promienie 
słoneczne odbijają się od ich powierzchni, przez co temperatura wewnątrz 
pomieszczenia ulega znacznemu obniżeniu. Dla uzyskania lepszych walorów 
estetycznych okna można dodatkowo ozdobić firankami i/lub zasłonami, które 
sprawią, że wnętrze będzie bardziej przytulne. Z kolei miłośnicy klasycznych rolet 
wewnętrznych mogą, zamiast rolet standardowych, wybrać te, w których 
wykorzystano materiały podgumowane. 
 
Lato wcale nie musi być ciężkie. Wiedząc po jakie rolety sięgać, aby uzyskać 
możliwie najniższe temperatury wewnątrz mieszkania można rozkoszować się 
ciepłem na zewnątrz i przyjemnym chłodem wewnątrz. Szeroka gama rolet 
sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, bez konieczności inwestowania 
wysokich kwot w klimatyzacje i wentylatory. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


