


ROVIFLEX

ROVIFLEX

 

 

Barcelona

Barcelona

      www.rovitex.com                   We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

Material/alapanyag :                                  aluminium 6060
Size/méret:    igény szerint/as needed
Moun�n /felszerelés:   wall/fal
Accessories/kiegészítők:   aluminium/alumínium
Recommended glider/ajánlo� örgők: 500, 501, 502

* About the transporta�on please be inormed from our sales representaate. // A kiszállításról érdeklődjön értékesítőnknél.

The ROVIFLEX Barcelona curtain rail solves every need for both
light and medium weight curtains. The advantages are: modern, 
decora� e, wwall and ceiling op�ons, usable with rings and glids,
alterna� e support & color ranges, bendable, easy connector
facility. 

A ROVIFLEX Barcelona karnis/függönysín a könnyű és a közepes
súlyú függönyök felfüggesztésének minden igényét kielégí�. 
Előnyei: modern, dekora�, fali és mennyezee�ögzítés, ringlikkel
és görgőkkel is használható, kiegészítők és színes széles választéka,
egyszerűen hosszabbítható.

 



ROVIFLEX

ROVIFLEX

 

 

Madrid

Madrid

      www.rovitex.com                   We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

Material/alapanyag :                                   aluminium 6060
Size/méret:    
Moun�n /felszerelés:    wall/fal
Accessories/kiegészítők:    aluminium/alumínium
Recommended glider/ajánlo� örgők:  500, 501, 502

* About the transporta�on please be inormed from our sales representaate. // A kiszállításról érdeklődjön értékesítőnknél.

The ROVIFLEX Madrid curtain rail solves every need for both
light and medium weight curtains. The advantages are: modern, 
decora� e, wwall and ceiling op�ons, usable with rings and glids,
alterna� e support & color ranges, bendable, easy connector
facility.

A ROVIFLEX Madrid karnis/függönysín a könnyű és a közepes
súlyú függönyök felfüggesztésének minden igényét kielégí�.
Előnyei: modern, dekora�, fali és mennyezee�ögzítés, ringlikkel
és görgőkkel is használható, kiegészítők és színek széles választéka,
egyszerűen hosszabbítható.

 

igény szerint/as needed



ROVIFLEX Sydney

ROVIFLEX Sydney

      www.rovitex.com                    We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

Material/alapanyag :                                 aluminium 6060
Size/méret:    
Moun�n /felszerelés:   wall/fal
Accessories/kiegészítők:   aluminium/alumínium
Recommended glider/ajánlo� örgők: 500, 501, 502

* About the transporta�on please be inormed from our sales representaate. // A kiszállításról érdeklődjön értékesítőnknél.

The ROVIFLEX Sydney curtain rail solves every need for both
light and medium weight curtains. The advantages are: modern, 
decora� e, wwall op�ons, usableor panel curtains up to 4 tracks,
adjustable support, corner turn & connector op�ons, an also 
be used for sheet curtains.

A ROVIFLEX Sydney karnis/függönysín a könnyű és a közepes
súlyú függönyök felfüggesztésének minden igényét kielégí�.
Előnyei: modern, dekora�, fali rögzítés, 1 sínen 4 pálya,
állítható kiegészítők, egyszerűen hosszabbítható, lapfüggönyhöz
is használható.

 

igény szerint/as needed



ROVIFLEX

    

 Sea�le

      www.rovitex.com                  We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

Material/alapanyag :                                   aluminium 6060
Size/méret:    
Moun�n /felszerelés:    wall/fal, ceiling/mennyezet
Accessories/kiegészítők:    aluminium/alumínium, PVC
Recommended glider/ajánlo� ampó:  501, 524 

* About the transporta�on please be inormed from our sales representaate. // A kiszállításról érdeklődjön értékesítőnknél.

The ROVIFLEX Sea�le curtain rail solves every need for both
light and medium weight curtains. The advantages are: easily
bendable by hand, single and double track op�on, usable with
wagon type gliders, aluminium and PVC op�ons, all and ceiling
supports.

A ROVIFLEX Seate karnis/függönysín a könnyű és a közepes
súlyú függönyök felfüggesztésének minden igényét kielégí�.
Előnyei: kézzel könnyen hajlítható, egysínes és kétsínes kivitel,
kocsis csúszkákkal is használható, alumíniumból és PVC-ből,
fali és mennyeze� onzolok, bástyyába és bol�vbe is hajlít tó,
leghosszabb szál: 20 m.

 

ROVIFLEX Sea�le

igény szerint/as needed



ROVIFLEX

ROVIFLEX

 

 

Cleveland

Cleveland

      www.rovitex.com                   We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

Material/alapanyag :                                  aluminium 6060
Size/méret:    
Moun�n /felszerelés:   wall/fal, ceiling/mennyezet
Accessories/kiegészítők:   PVC
Recommended glider/ajánlo� örgők: 500, 501, 502

The ROVIFLEX Cleveland with aluminium double tracks
provides a prac� cal op�onor both leight and medium weights
curtains. The advantages are: double track op�on, usable with all
universal gliders. Can also be mounted on the side wall and
ceiling. 

Az alumínium duplasínes ROVIFLEX Cleveland karnis/függönysín
a könnyű és a közepes súlyú függönyök prak� us felfüggesztésé-
nek a mestere. Előnyei: duplasín, univerzális csúszkával
kompa�bilis. Oldalalra és mennyezetre is szerelhető.

 
* About the transporta�on please be inormed from our sales representaate. // A kiszállításról érdeklődjön értékesítőnknél.

igény szerint/as needed



ROVIFLEX

ROVIFLEX

 

 

Miami

Miami

      www.rovitex.com                         We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

Material/alapanyag :                                aluminium 6060
Size/méret:  
Moun�n /felszerelés: wall/fal, ceiling/mennyezet
Accessories/kiegészítők: plas�c/műa yag
Recommended glider/ajánlo� örgők 500, 501, 502

The ROVIFLEX Miami double track with mask provides a decora-
� e and prrac�cal op�oor both light and medium weight 
curtains. The advantages are: double track op�on, usable with
all universal gliders. Can also be mounted on the side wall and
ceiling. 

A ROVIFLEX Miami dupla sínes, előlappal elláto� arnis/
függönysín a könnyű és közepes súlyú függönyök prak� us és
dekora�v elfüggesztesének a mestere. Előnyei: dupla sín, 
univerzális csúszkával kompa�bilis, ejtee�artozékok.
Oldalfalra és mennyezetre is szerelhető.

* About the transporta�on please be inormed from our sales representaate. // A kiszállításról érdeklődjön értékesítőnknél. 

igény szerint/as needed



ROVIFLEX Las Vegas

ROVIFLEX Oregon

ROVIFLEX Salem

ROVIFLEX Riga

      www.rovitex.com ROVIFLEX ceiling support/mennyeze� onzol

ROVIFLEX Riga  ceiling support/mennyeze� konzol

ROVIFLEX Las Vegas  prof. ceiling console/

ROVIFLEX Oregon ceiling support simple/ 

ROVIFLEX Salem ceiling support double/ 

  profilkarnis mennyezee�onzol

mennyeze� papucs zimpla

mennyeze� özösítő dupla

We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   



ROVIFLEX Toronto

ROVIFLEX Casablanca

ROVIFLEX Roma

ROVIFLEX Houston

      www.rovitex.com ROVIFLEX wall support/fali konzol
We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   



ROVIFLEX Nevada

ROVIFLEX Minnesota

      www.rovitex.com ROVIFLEX wall support/fali konzol

ROVIFLEX Nevada  wall console simple/fali konzol szimpla

ROVIFLEX Minnesota wall console double/fali konzol dupla 

We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   



ROVIFLEX Torino & Delaware 

      www.rovitex.com

ROVIFLEX Delaware roulete/csúszka

100

We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   



ROVIFLEX Porto

ROVIFLEX Perth

ROVIFLEX Phoenix

ROVIFLEX Dallas

      www.rovitex.com
We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   



ROVIFLEX Aus�n

ROVIFLEX Orlando

ROVIFLEX Washington

ROVIFLEX Omaha

      www.rovitex.com

ROVIFLEX Washington

2

We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   



ROVIFLEX Wisconsin

      www.rovitex.com

ROVIFLEX Wisconsin plas�c finial/mű yag végzáró

We reserve the right to make changes // A változtatás jogát fenntartjuk.   

rail/karnis
RoviFlex 
Barcelona

RoviFlex 
Madrid

RoviFlex 
Sydney

RoviFlex 
Sea�le

RoviFlex 
Cleveland

RoviFlex 
Miami

RoviFlex Toronto 
simple/szimpla x x
RoviFlex Casablanca 
double/dupla x x
RoviFlex Roma 
double/dupla x x
RoviFlex Houston 
mul� x x x
Roviflex Nevada 
simple/szimpla x
Roviflex Minnesota 
fali konzol 
double/dupla x
Roviflex Las Vegas 
ceiling console/ 
profilkarnis 
menny.konz. 5 cm x x x
Roviflex Oregon 
ceiling support 
simple/mennyeze� 
papucs szimpla x
Roviflex  Salem ceiling 
support double/  
mennyeze� közösítő 
dupla x
Roviflex Riga ceiling 
support/profil 
mennyeze� konzol 4 
cm x x x
RoviFlex Porto x
RoviFlex Perth x
RoviFlex Phoenix x
RoviFlex Dallas x
RoviFlex Aus�n x
RoviFlex Orlando x
RoviFlex Washington x x
RoviFlex Omaha x
Roviflex Wisconsin  x
RoviFlex Torino 500 x x x
RoviFlex Torino 501 x x x x x x
RoviFlex Torino 502 x x x x x
Roviflex Delaware x

wall support                   
fali konzol

finials, end cups     
végzárók

roule�e, hook     
csúszka, kampó

ceiling support 
mennyeze� konzol




