
ÜDVÖZÖLJÜK!

Ön a JOLA csoport árnyékolástechnika katalógusát tartja a kezében. Célunk, hogy bemutas-
suk a külső és belső árnyékolás változatos lehetőségeit, és segítsünk kiválasztani az otthoná-
hoz és elképzeléséhez leginkább illő megoldást.

A JOLA kiváló minőségű, korszerű technológiával készült termékeket forgalmaz. A boltja-
inkban bemutatódarabok szemléltetik az egyes lehetőségeket, melyekhez széles színskála 
tartozik. Az Ön igényeinek és elképzeléseinek megfelelően, egyedi méretben gyártunk 
mindent. Az általunk javasolt szakember végzi a helyszíni felmérést, majd a beépítést is, 
melynek köszönhetően saját gyártású termékeinkre teljes körű garanciát vállalunk.

Kérdéseivel és tanácsadásért keresse fel az Önhöz legközelebb eső Jola boltot, ahol 
szakképzett boltvezetőink mindenben állnak a rendelkezésükre. 

Az Önhöz legközelebbi Jola bolt 
szakértője és telefonszáma:

Mert nálunk 
MINDENT MEGKAP 

egy helyen!

REDŐNYÖK | SZÚNYOGHÁLÓK | KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÁRNYÉKOLÓK 

WWW.JOLA.HUWWW.JOLA.HU

Miért minket válasszon?

ÁRNYÉKOLÁS
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www.ajtoablakbirodalom.hu 
    

www.garazskapubirodalom.hu

www.hoszigetelesbirodalom.hu

  
www.iparikapubirodalom.hu

  
www.parkanybirodalom.hu

www.belteriajtobirodalom.hu  

www.redonybirodalom.hu 
  

www.parkettabirodalom.hu  

JOLA 
a közösségi 
médiákon is!

  

gyártó üzem
19 

év tapasztalat
40

üzlet 2 országban

1047 1116 1132 Budapest IV. kerület, Fótii út 56/B |  Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. |  Budapest, XIII. kerület, 
Váci út 64. |  Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. |  Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) | 1152 1182
2030 2310 2400 2536 Érd, Iparos út 36. |  Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. |  Dunaújváros, Vasmű út 11. |  
Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) |  Tatabánya, Erdész utca 1. |  Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. |  2800 3300 3508
Miskolc, Csabavezér út 137. |  Debrecen, Széchenyi u. 57/a. |  Nyíregyháza, Kert utca 25-27. |  4025 4400 5000
Szolnok, Csóka utca 1. |  Békéscsaba, Szarvasi út 24/a |  Gyula, Béke sugárút 4. |  Kecskemét, 5600 5700 6000
Nagykőrösi utca 12. |  Baja, Szabadság u. 7. |  Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. |  6500 6724 6800
Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. |  Szekszárd, Csatári utca 47. |  Kaposvár, Fő utca 68. |  Pécs, 7100 7400 7622
Siklósi utca 22. |  Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. |  Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) |  8000 8200 8360
Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) |  Pápa, Jókai utca 80. |  Siófok, Fő út 127. |  8500 8600 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 10. |  Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. |  Győr, Mester utca 11. |  8900 9023 9200
Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. |  Sopron, Csengery út 108. |  Sárvár, Rákóczi utca 11. |  9400 9600 9700
Szombathely, Széll Kálmán utca 14. |  Ausztria, Wien Perfektastraße 40. |  Ausztria, Linz Anastasius-1230 4020
Grün-Straße 26-28. |  Ausztria, Unterwart, Gewerbepark 16. |  Ausztria, Graz, Europaplatz 12, Top 11.7502 8020



SÁVROLÓ

belső tér, ablak  alumínium lamellákra épített textil|

széles színskála akár 2 m × 2 m méret

kézi (de motoros is lehet)

IGAZÁN ELEGÁNS, KÜLÖNLEGES BELSŐ MEGOLDÁST KERES? 
NEM KELL TOVÁBB KUTAKODNIA!

TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓ

Szél-, nap- és eső-
érzékelés és időzítés.

WWW.JOLA.HU

Tudta Ön, hogy a magyar háztartások több mint 
85%-ában miként oldják meg a külső árnyékolást? 
Természetesen a legnépszerűbb eszköz, a REDŐNY 
segítségével. 

mindenféle ablakra, erkélyajtóra | műanyag, alumínium vagy fa alapanyag | 
széles színskála | akár 250 cm × 260 cm méret | hang- és hőszigetelés | betörés 
elleni védelem erősítése | tetszőlegesen kombinálható szúnyoghálóval | kézi 
vagy automata (kapcsoló vagy távirányító) kezelés

Tudta Ön, hogy akcióinknak köszönhetően redőny 
értékesítésünk egyharmada elektromos  kivitelben 
kerül eladásra? Többé nem megfizethetetlen luxus 
a kényelem!
Irányíthatjuk kapcsolóval, akár egy villanyt, vagy akár távirányítóval is, mint a TV-t. 
Az utóbbi megoldás esetén ráadásul nincs szükségünk további falbontással járó 
elektromos vezeték kiépítésére sem, ezért ez a legjobb választás használt lakás 
esetén, míg az előbbi az éppen készülő épület esetén lehet opció. 

jelenlét-szimuláció | akadályérzékelés | lefagyás elleni védelem | 
kedvenc pozíció beprogramozhatóság 

…külső tokos redőnyt, mely 
a leggyakoribb utólagos 
megoldás, mindenhol 
alkalmazható. Könnyen 
szerelhető, nincs szükség 
kőműves munkálatokra.

…ráépíthető tokos redőnyt 
(nevezik belső vagy felső 
tokosnak is), mely már egy fokkal 
bonyolultabb, a tok kívülről rejtve 
marad, ezáltal a hőszigetelésből 
is kiveszi a részét.

…vakolható tokos redőnyt, 
mely a legigényesebb és 
esztétikusabb megoldás, 
viszont ezt csak az ablak 
beépítése után, de még a 
külső vakolat elkészítése 
előtt lehet beszerelni.

Tudta Ön, hogy külső megjelenése is többféle lehet? Attól függően, hogy a redőnytok hol helyezkedik el, megkülönböztetünk…

Anyagát tekintve a redőny lehet MŰANYAG, ALUMÍNIUM vagy  kivitelezésű. 
ÖN DÖNT, hogy mit tart fontosabbnak, ha… 

Természetesen működése szerint ennek is több fajtája van. 

…a kedvező árat, akkor a 
MŰANYAG kivitelt ajánljuk.

…a minőséget és a hosszú élettartamot, 
akkor az  kivitelt ajánljuk.ALUMÍNIUM

Tudta Ön, hogy vevőink az esetek közel 80%-ában 
a 2 az 1-ben megoldást választják? A SZÚNYOG•
HÁLÓVAL KOMBINÁLT REDŐNY méltán népszerű.

Ön még mindig szenved a szúnyogok vagy apróbb rovarok miatt? Pedig 
régóta létezik megoldás, a SZÚNYOGHÁLÓ segítségével! Mely ma már szinte 
nélkülözhetetlen eleme minden olyan épületnek, ahol emberek tartózkodnak.

speciális üvegszálas háló | kiváló fényáteresztő | jó UV-tűrő | időtálló

korrózióálló 
alumínium, 

purhabbal kitöltve

több évtizedes 
élettartam

akár 
250 cm × 260 cm 

méret

könnyű kezelhetőség 
és szerelhetőség

széles színskála

akár 
180 cm × 250 cm 

méret

kézi

Egyszerű, olcsó, 
mégis hatékony.

minőségi 
műanyag

bő 10 év élettartam 

Megbízható és 
hosszú élettartamú.

FIX SZÚNYOGHÁLÓ

meglévő redőny 
után is 

akár 
150 cm × 150 cm 

méret

TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ

emelő-toló 
szerkezetű erkélyajtó 

akár 
160 cm × 230 cm 

méret

MOBIL SZÚNYOGHÁLÓ

redőnyhöz szerelve 
függőleges vagy vízszintes 

működésű

akár 
180 cm × 210 cm 

méret

NYITHATÓ SZÚNYOGHÁLÓ

erkélyajtó, 
bejárati ajtó 

akár 
130 cm × 220 cm 

méret

Legegyszerűbb 
kivitel, házilag is 
gyorsan szerelhető.

Mágneses záródás, 
lábbal is nyitható.

Speciális 
erkélyajtókhoz.

Redőnnyel együtt 
építhető, utólag is.

A legújabb technológia.

erkélyajtó

harmonikaszerűen 
összecsukódó háló

lánctalpas sín

exkluzív megjelenésű

akár 500 cm × 260 cm méret

Tudta Ön, hogy nem csak a 
tankoknak van lánctalpuk? 

A mobil háló legújabb technológiai 
megoldása a PLISZÉ szúnyogháló. 

ELEGE VAN ABBÓL, HOGY NYÁRON NINCS A SZABADBAN EGY 
ÁRNYÉKOS HELY, AHOVA LEÜLHETNE PIHENNI? ENNEK AZ IDŐNEK VÉGE! 

ÁRAD BE A FÉNY ÉS A MELEG, DE TÚL NAGY AZ ÜVEGFELÜLET A REDŐNYHÖZ? VAN MEGOLDÁS!

EGYSZERŰBB, KÜLSŐ MEGOLDÁST KERES, MELY MÉG MINDIG ELEGÁNS? ILYEN IS VAN!

NAPELLENZŐ 

NAPHÁLÓ

ZSALÚZIA

KÜLSŐ ROLETTA

RELUXA

ROLETTA

SZALAGFÜGGÖNY

erkély, homlokzat, terasz állítható dőlésszög 

széles színskála kézi vagy automata (kapcsoló vagy távirányító)

vízlepergető, UV-stabil 
és színtartó 2–8 m szélesség; 1,5–3 m ponyva hosszúság

Akár reklámhordozó is lehet!

Átlátható és szellős.

nagy méretű, napos felület  nagyobb méretű, festhető, alumínium lamella|

több mint 10 féle szín akár 4 m × 4 m méret

automata (kapcsoló vagy távirányító)

Elegáns, rangos megjelenés.
Szél-, nap- és esőérzékelés, 
időzítés.

MAJDNEM MEGSÜL AZ IRODÁBAN VAGY A TERASZON, MERT ÁLLANDÓAN BETŰZ A NAP, 
DE UGYANAKKOR A SZELLŐT NEM AKARJA KIZÁRNI? EZ SEM PROBLÉMA TÖBBÉ!

nagy méretű, napos felület | hálózatos anyag

3 féle szín akár 180 cm × 180 cm méret

kézi vagy automata (kapcsoló vagy távirányító)

textil alapanyag  szabályozható fénymennyiség|

több mint 20 féle szín akár 5 m × 2 m méret

kézi vagy automata (kapcsoló vagy távirányító)

belső tér, ablak  alumínium vagy fa lamella|

belső tér, ablak | portaszító textilvászon

több mint 20 féle szín akár 2 m × 2 m méret

széles színskála akár 180 cm × 210 cm méret

kézi működtetésű

kézi (de motoros is lehet)

felső, vízszintes felület időjárásálló, kültéri ponyva

széles színskála akár 5 m × 3 m méret

automata (kapcsoló vagy távirányító)

A TÉLIKERTBE FELÜLRŐL BESÜT A NAP? 
EZEN NEM KELL CSODÁLKOZNI, DE SZENVEDNI SEM MIATTA! 
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BELSŐ, EGYSZERŰ, OLCSÓ, DE AKÁR SZÍNES MEGOLDÁST KERES? 
A VÁLASZT MINDENKI ISMERI! 

JOBBAN SZERETI A TEXTIL MEGOLDÁST, 
MERT EGYBEN DÍSZNEK IS SZÁNJA? SZINTÉN MEGOLDHATÓ

SZERETI A VÁLTOZATOS SZÍNEKET? 
MOSTANTÓL EZT IS ÉLVEZHETI MINDEN NAP!

iroda vagy lakás belső tere, ablaka  portaszító textil|

széles 
színskála

akár 6 m × 2,5 m méret

kézi vagy automata 
(kapcsoló vagy távirányító)

Egyszerű, de elegáns.

Népszerű, hatékony.

Szép és praktikus.

Akár szivárvány színű, 
egyedi megjelenés.

Elegáns, egyedi megjelenés, 
különleges fényviszony.

széles színskálajelentős hang- 
és hőszigetelés

kézi vagy 
automata (kapcsoló 

vagy távirányító) 


