
ROLETY DZIEŃ-NOC CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ? 
 

 
Jeśli zapytamy sprzedawcę w sklepie z roletami o to, jakie jest aktualnie 
najmodniejsze rozwiązanie wśród osłon okiennych, z pewnością odpowie nam 
bez zastanowienia – rolety dzień-noc. Rolety dzień-noc stały się ostatnio 
prawdziwym hitem. Czemu zawdzięczają taką popularność? Czy warto się na 
nie zdecydować? Na te i inne pytania dotyczące tych rolet odpowiemy poniżej. 
 
 
Po pierwsze – funkcjonalność 

 
Rolety dzień i noc stały się prawdziwym hitem. Te nowoczesne przesłony okienne 
łączą funkcjonalność z efektownym wyglądem – pasy zaciemniające pięknie 
prezentują się nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale także, gdy patrzymy w okno 
z zewnątrz. 
 
Ich cechą charakterystyczną jest przede wszystkim specyficzna budowa. Składają 
się z pokrytych materiałową tkaniną pasów. Są one ułożone w sposób 
naprzemienny, dzięki czemu spełniają zarówno funkcję zaciemniającą, jak i 
prześwitującą. Tego rodzaju budowa pozwala na bardzo wygodną regulację 
stopnia zaciemnienia w pomieszczeniu. Do wnętrza mogą być wpuszczone 



rozproszone promienie słoneczne, które częściowo przesłaniają, zaciemniają lub 
całkowicie odsłaniają okno. 
 
 
Dobrze dopasowane 
 
Kolejną zaletą rolet typu dzień-noc jest to, że są po prostu estetyczne. Z 
powodzeniem mogą stanowić jedyną dekorację okna. Pasy pasują do niemal 
każdego wnętrza, a różne kolory, w których występują rolety – od najczęściej 
wybieranych brązów i beżu, po szalone fiolety, czerwienie i turkusy – pozwalają 
idealnie dopasować je do aranżacji pomieszczenia. Kolory to jednak nie 
wszystko. Możemy też być pewni, że znajdziemy rolety dobrze pasujące do 
rozmiaru i kształtu naszego okna, ponieważ rolety tego typu bardzo często są 
wykonywane na wymiar. 
 

Dlaczego warto? 

Rolety dzień-noc to specyficzny rodzaj rolet. To rolety, które oprócz użyteczności, 
posiadają również walory wizualne. Zamontowane w oknach, są widoczne przez 
cały czas, bez względu na to, czy będzie to dzień czy też noc, dzięki czemu w oknie 
nie trzeba zakładać dodatkowych ozdób, firanek czy innych elementów, które 
udekorowałyby okno. 

 
 
Rolety okienne dzień noc – jak to działa? 
 
Rolety typu dzień-noc to osłony, które powstają z tkanin w poziome pasy. Pasy 
te układają się naprzemiennie – pas transparentny i zaciemniający. Obie warstwy 
materiału można dowolnie przesuwać pomiędzy sobą. Taka  
budowa pozwala płynnie regulować poziom zaciemnienia wnętrza. Tkaninę 
można nie tylko całkowicie lub częściowo podciągnąć do góry, ale ustawić pasy 
w taki sposób, aby do pomieszczenia dostawała się dowolna ilość światła. To 
sprawia, że rolety okienne dzień noc pozwalają całkowicie zaciemnić wnętrze  
lub wpuścić do niego odrobinę światła, które nie będzie nam przeszkadzać 
podczas oglądania telewizji, nauki czy pracy przy komputerze.  
 
 
 
 



ROLETY DZIEŃ-NOC – RODZAJE  
 
Rolety dzień i noc różnią się od siebie konstrukcją oraz sposobem montażu. 
Można je kupić w wersji : 
• klasycznej wolnowiszącej są idealne do większych pomieszczeń z dużym 
oknem, z którego jednak często nie korzystamy (roleta będzie zasłaniać całą 
wnękę, dlatego otwieranie okna będzie nieco utrudnione) 
• rolet mini  są niedrogie i bardzo praktyczne. Montuje się je na haczykach 
bezpośrednio na okiennej ramie. Prowadzenie żyłkowe sprawia, że tkanina 
przylega do szyby, a pasy transparentne prezentują się bardzo efektownie. 
• rolet w kasecie są bardzo trwałe, ponieważ tkanina jest osłonięta, dzięki temu 
nie zmienia swojego koloru, nie blaknie pod wpływem intensywnych promieni 
słonecznych. Kaseta stanowi także dodatkową ochronę przed kurzem. Kasetka 
przytwierdzona do skrzydła okiennego pozwala na swobodne uchylanie oraz 
wentylację pomieszczeń. 
 

 
Wolnowiszące rolety dzień i noc 

 

 
 
Takie osłony należy zamontować do ściany tuż nad wnęką okienną lub do sufitu. 
Pozwalają one osłonić całe okno. Ich plusem jest zapewnienie wysokiego 
poziomu prywatności oraz efektowny design. Takie przesłony pięknie będą  
prezentować się w przestronnym salonie (dedykowane są przede wszystkim do 
dużych okien). Jeśli mamy okno o nietypowym rozmiarze, to jest to opcja dla nas 
idealna. Rozwiązanie to sprawdzi się również wtedy, gdy okiennica posiada 



niestandardowe listwy, do których trudno byłoby dobrać odpowiednie haczyki 
do zamontowania roletki na skrzydle okiennym. 
 

 
Mini rolety dzień i noc 

 
 
Bardzo dużą popularnością cieszą się mini rolety dzień i noc. Rozwiązanie to jest 
bardzo praktyczne, ponieważ roletkę  można szybko zamontować na skrzydle 
okiennym (za pomocą haczyków).  Roletki tego typu łączą łatwość montażu z 
efektownym designem pasów zaciemniających. Jeszcze większą funkcjonalność 
zapewnia prowadzenie żyłkowe, które jest standardowym wyposażeniem 
roletek. Pozwalaono utrzymać tkaninę przy samej szybie. 
 
 
 

Rolety dzień noc w kasecie 



 
System ten często uchodzi za najbardziej stylowy, ponieważ tkanina, ukryta w 
specjalnej ramie, doskonale prezentuje się na oknie. Takie osłony można 
zamontować bezinwazyjnie na ramie okiennej. Dużym plusem rozwiązania jest 
to, że materiał ładnie przylega do szyby, a prowadnice zabezpieczają go przed 
zakurzeniem. 
 
ROLETY DZIEŃ-NOC OPINIE 
Rolety dzień i noc opinie mają bardzo dobre ze względu na połączenie wysokiej 
estetyki z funkcjonalnością. Pasy zaciemniające pozwalają płynnie regulować 
natężeniem światła wpadającego do wnętrz, a wykorzystanie materiałów z 
dodatkiem poliestru zapewnia łatwą pielęgnację osłony (tkaninę wystarczy 
odkurzyć lub przetrzeć ściereczką). Jednocześnie, rolety okienne dzień noc są 
bardzo eleganckie i sprawiają, że wnętrza prezentują się ekskluzywnie. 

 

PODSUMOWUJĄC 

Spośród wielu typów rolet, rolety dzień noc są ciekawostką, którą warto się 
zainteresować. Dużym plusem tego rodzaju rolet jest to, iż zdobią okno przez 
cały czas. W dzień zapewniają doskonały dostęp światła do pomieszczenia, w 
chwili gdy są ustawione w pozycji noc, tworzą zasłonę, która gwarantuje 
prywatność. Przystępna cena tego rodzaju rolet i łatwy montaż, sprawiają, iż 
mogą one być doskonałą alternatywa w stosunku do innych rolet lub zasłon. 



Warto zainteresować się roletami dzień noc i rozważyć, czy właśnie tego rodzaju 
rolety, nie są najlepszymi roletami do naszych okien. 

 


