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Vegas Prime to najnowsza linia rolet zewnętrznych wyróżniających się nowo-
czesnym designem oraz uniwersalnością. To idealne połączenie lekkości i stylu 
oraz praktycznych aspektów użytkowych. Vegas Prime to modułowy system 
roletowy, który dzięki opracowanemu dwu-elementowemu systemowi adapta-
cji, może pełnić zarówno funkcje rolety zewnętrznej jak i podtynkowej. Jest to 
nowa propozycja dla wszystkich tych którzy cenią sobie oryginalność oraz 
estetyczny wygląd.

Nazwa systemu rolet Vegas Prime pochodzi od słowa ‘początek’ i wyraża ideę, 
która przyświecała zespołowi konstruktorów podczas projektowania tego 
produktu. Celem było stworzenie rolety różniącej się kształtem od tych istnieją-
cych na rynku od lat, dającej początek nowemu trendowi. Rolety, która wyróżni 
się zarówno wizualnie jak i technologicznie oraz zapewni satysfakcję z użytkowa-
nia końcowemu odbiorcy a także łatwą i wygodną pracę z systemem dla produ-
centa osłon czy montażysty.



Vegas Prime. Design i Uniwersalność

Vegas Prime. Różnorodność zabudowy

Specjalnie zaprojektowany opływowy kształt pokrywy 
zapobiega zaleganiu niepożądanych obiektów na rolecie              
( śnieg, kurz, lód, piach, pyły, woda). Roleta dzięki temu w 
łatwy sposób utrzymana będzie w należytej czystości oraz 
do minimum wyeliminuje występowanie zacieków na 
elewacji.

Zintegrowana moskitiera wyposażona w hamulec zabez-
pieczający przed gwałtownym zwinięciem siatki. Maksy-
malna wysokość kurtyny moskitiery: 250 cm

Modułowy system Vegas Prime dzięki opracowanemu 2 elementowemu  systemowi adaptacji  zależnie od potrzeb, 
bądź stopnia wykończenia budynku może pełnić funkcje rolety zewnętrznej jak i podtynkowej.

Prostota i profesjonalny montaż dzięki konstrukcji skrzynki składającej się z minimalnej ilości pojedynczych elemen-
tów umożliwiających łatwe i szybkie  złożenie gotowej rolety. Skrzynka posiada wypro�lowane znaczniki dla wykona-
nia technologicznych nawierceń, a także specjalne wieszaki rolety ułatwiające montaż gotowej rolety.
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Pro�l tylny skrzynki dostępna w dwóch wariantach długości: dedykowany 
pod dany rozmiar skrzynki  oraz w wersji krótszej "ekonomicznej"

Rewizja dolna - umożliwia łatwe serwisowanie rolety. Dzięki szerokiej ofercie 
kolorów w lakierze i okleinie idealnie dopasuje się do każdej elewacji
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Kątownik podtynkowy - umożliwia zmianę rolety elewacyjnej na podtynkowa na 
każdym etapie montażu.

Kształtka styropianowa- ułatwia obróbkę rolety przy ocieplaniu budynków. Poprawia 
akustykę rolety.
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7 Estetyka wykonania: klapy boczne - idealnie maskują widoczne cięcia , nity i śruby montażowe



Vegas Prime . Warianty zabudowy skrzynki. Warianty zabudowy skrzynki
System Vegas Prime to system uniwersalny: pozwala na swobodną adaptację rolety do indywidualnych potrzeb: 
umożliwia realizację rolet w wersji zewnętrznej jak i podtynkowej oraz w wersjach ze zintegrowaną moskitierą.

Vegas Prime VP138-M:
- wymiary: 154 mm x 143 mm 
- maksymalna efektywna wysokość pancerza: 160 cm
- otwieranie: od dołu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokości
- montaż na elewacji przy pomocy uchwytów oraz 
zaczepów na których   skrzynkę można podwiesić lub 
nasunąć

Vegas Prime VP138-1-M:
- wymiary: 159 mm x 160 mm
- maksymalna efektywna wysokość  
pancerza: 160 cm
- otwieranie: od dołu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokości

Vegas Prime VP165-M:
- wymiary: 183 mm x 170 mm
- maksymalna efektywna wysokość pancerza: 239 cm
- otwieranie: od dołu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokości
- montaż na elewacji przy pomocy uchwytów oraz 
zaczepów na których skrzynkę można podwiesić lub 
nasunąć

Vegas Prime VP1165-1-M:
- wymiary: 190 mm x 182 mm
- maksymalna efektywna wysokość 
pancerza: 239 cm
- otwieranie: od dołu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokości

Vegas Prime VP205-M:
- wymiary: 225 mm x 211 mm
- maksymalna średnica nawoju: 205 mm
- otwieranie: od dołu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokości
- montaż na elewacji przy pomocy uchwytów oraz 
zaczepów na których skrzynkę można podwiesić lub 
nasunąć

Vegas Prime VP205-1-M:
- wymiary: 225 mm x 230 mm
- maksymalna średnica nawoju: 
205 mm
- otwieranie: od dołu/ rewizja 
dolna
- moskitiera do 250 cm wysokości
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01   Biel           02   Brąz     12   Szary 12-1   Jasny szary

15   Beż13   Antracyt   18   Ciemny brąz 24   Srebrny

Kolory lakierowane- gładkie

Kolory lakierowane- z deseniem

004   Złoty dąb 007   Orzech

03   Mahoń                 2065021 04   Złoty dąb            2178001 05   Dąb bagienny   2052089 06   Sosna górska     3069041

07   Orzech                 2178007 13   Antracyt                701605         Antracyt BF      436-7003 20   Winchester             49240

Kolory standardowe oklein- bez dopłat

Kolory niestandardowe oklein- za dopłatą

08   Palisander                  1851805

12   Szary                       715505

09   Dąb naturalny   3118076 10   Dąb ciemny       3167004 11   Daglezja             3152009

16   Ciemnoczerwony  30810514 Stalowoniebieski  515005 15   Kremowy biały    137905

17   Zielony                   600505 18   Czekolada brąz   887505 19   Siena noce             49237 21   Ciemnozielony   612505

22   Jasny szary           725105 23   Macore                3162002

Kolory pro�li- gładkie

Kolory  drewnopodobne

01   Biały 

24   Srebrny 

18   Ciemny brąz

15   Beżowy 

13   Antracyt

12-1   Jasny szary

12   Szary

02   Brązowy

04   Złoty dąb 

07   Orzech 

UWAGA: ze względu na ograniczenia jakie niesie ze sobą reprodukcja barw w druku, kolory w niniejszym zestawieniu mogą różnić się 
od faktycznych kolorów lakierów stosowanych przez Hosten Polska do lakierowania pro�li systemu Vegas Prime.


