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Roltraden valikoimasta löydät kevään raikkaimmat 
ratkaisut terassin ilmeen luomiseen. Materiaalimme ovat 
laadukkaita ja ekologisia, ja värivaihtoehdoista löytyy 
niin kirkkaan herkullisia kuin hillityn tyylikkäitä sävyjä – 
riippuen terassin sijainnista ja tavoitellusta tunnelmasta. 
Tutustu ja ihastu!
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TERASSITUOLIT

AIR
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• oranssi, vihreä, antrasiitin harmaa, 

hiekka, valkoinen ja musta

AIR ARMCHAIR
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• oranssi, vihreä, antrasiitin harmaa, 

hiekka ja valkoinen

FOLDING AIR CHAIR
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• oranssi, vihreä ja valkoinen

CHAIR ONE CONCRETE
• painevalettu alumiini ja betoni
• valkoinen, harmaa,  

harmaa-vihreä,  
sininen ja  
musta

CHAIR ONE
• maalattu alumiini
• musta, valkoinen,  

vaaleanharmaa,  
harmaa-vihreä  
ja sininen

STOOL ONE
• painevalettu alumiini
• musta

MILÀ
• lasikuituvahvistettu polypropyleeni
• punainen, tumman vihreä, keltainen, 

hiekka, valkoinen ja musta
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TERASSITUOLIT

MILÀ
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TERASSITUOLIT

ALEXA
• maalattu alumiinirunko  

ja textilene-istuin
• valkoinen ja musta
• käsinojallinen ja  

käsinojaton tuoli,  
taittotuoli ja  
baarijakkara

 METRIS
• maalattu alumiinirunko  ja textilene-istuin
• valkoinen ja musta
• käsinojallinen ja käsinojaton tuoli sekä 

baarijakkara

ALEXA ROPE
• maalattu alumiinirunko ja 

textilene-istuin
• valkoinen ja musta

ICON
• maalattu alumiinirunko ja tiikki-istuin
• valkoinen ja ruskea
• baarijakkaraa saatavana 61 cm ja  

93,5 cm istuinkorkeudella
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TERASSITUOLIT

OFFICINA
• maalattu teräs ja 

polypropyleeni
• runko antrasiitin harmaa, 

istuimet tummanvihreä, 
musta ja metallinharmaa

SHADE
• maalattu teräs
• musta, valkoinen,
• hiekka, antrasiitinharmaa, 

tina, punainen, ruskea, 
vedenvihreä, pronssi ja 
harmaa

PLATO
• maalattu alumiini
• musta, valkoinen, 

punainen, vihreä, harmaa ja 
vaaleansininen

VIGNA
• pulverimaalattu teräs
• violetti, harmaa, valkoinen 

ja harmaa

VIGNA PÖYTÄ
• pulverimaalattu teräs ja 

umpilaminaattikansi halk. 60 cm / 
halk. 120 cm / 80x80 cm
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TERASSITUOLIT

LINEAR STEEL
• pulverimaalattu teräs
• musta, valkoinen, tummanvihreä ja 

tummanoranssi
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TERASSITUOLIT

CASINO
• polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, tummanharmaa, 

vedenvihreä, suklaa ja sininen

TRAMA
• polypropyleeni
• valkoinen, musta,  

hiekka, ruskea ja 
oliivinvihreä

LISBOA 
• polypropyleeni
• valkoinen, musta, punainen, hiekka, 

ruskea, tummanharmaa ja oliivinvihreä
• saatavana ilman käsinojia sekä 

baarijakkarana

STEELY
• lasikuituvahvisteinen 

polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, 

tummanharmaa, suklaa,  
sininen ja punainen

NEUTRA 
• polypropyleeni
• valkoinen, punainen, hiekka, 

ruskea ja oliivinvihreä

LAMA
• polypropyleeni
• valkoinen, musta, hiekka, 

ruskea, tummanharmaa ja 
oliivinvihreä

SUE LAMAS
• polypropyleeni
• hiekka, sininen, valkoinen, 

musta, terracotta, keltainen 

WOODY
• polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, tumman-

harmaa, suklaa, vedenvihreä, 
sininen ja punainen

PEACH
• polypropyleeni
• valkoinen, musta, 

punainen, hiekka, ruskea, 
tummanharmaa ja oliivinvihreä

TOKYO
• polypropyleeni
• punainen, vedenvihreä,  

valkoinen, suklaa, turkoosi, 
okrankeltainen ja musta

DANNA
• polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, tumman-

harmaa, vedenvihreä ja sininen

ELBA
• polypropyleeni
• valkoinen, hiekka, tumman-

harmaa, vedenvihreä  ja sininen
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TERASSITUOLIT

IBIS
• metallirunko ja PET-muovi-istuin
• valkoinen, antrasiitinharmaa,  

harmaa ja hiekka

URBAN TIME BUSY

NASSAU
• polypropyleeni
• valkoinen, sininen, hiekka, 

vihreä, punainen, okra, 
ruskea, antrasiitinharmaa, 
harmaa ja musta

• käsinojallinen ja käsinojaton

NASSAU-BAARITUOLI
• polypropyleeni
• valkoinen, sininen, hiekka, 

vihreä, punainen, okra, ruskea, 
antrasiitinharmaa, harmaa ja musta

• käsinojaton

PALAU
• polpropyleeni
• valkoinen, musta, ruskea, 

oliivinvihreä, sininen ja 
korallinpunainen
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TERASSITUOLIT

UNI-KA
• metallirunko ja poly- propyleeni-istuin
• valkoinen, harmaa, sininen, ruskea, hiekka, 

pistaasinvihreä, musta, antrasiitinharmaa, 
korallinpunainen ja keltainen

MARÈ
• alumiinirunko ja muovi-istuin
• valkoinen, musta, punainen, ruskea, sininen, 

hiekka ja pistaasinvihreä

UNI-KA

MARÈ

UNI
• metallirunko ja polypropyleeni-istuin
• valkoinen, harmaa, sininen, ruskea, hiekka, 

pistaasinvihreä, musta, antrasiitinharmaa, 
korallinpunainen ja keltainen
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TERASSITUOLIT

ARHOLMA
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TERASSITUOLIT

ARHOLMA
• alumiini
• musta
• saatavana myös 

Arholma-pöytä

FLUX
• maalattu teräs
• keltainen, vaaleansininen 

ja punainen

FLINT 
• metallirunko ja polypropyleeni-istuin
• valkoinen, antrasiitinharmaa, punainen, 

hiekka, ruskea ja tummanvihreä
• käsinojallinen ja käsinojaton

NET
• metallirunko
• käsinojallinen ja käsinojaton
• musta, valkoinen, hiekka, 

harmaa, antrasiitinharmaa, 
tina, punainen, ruskea ja 
pronssi

PIPE
• maalattu alumiini
• keltainen, 

valkoinen  
ja musta
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TERASSITUOLIT

SPUN
• polyetyleeni
• punainen, tummanlila, 

antrasiitinharmaa 
ja valkoinen

RAVIOLO
• polyetyleeni
• oranssi, punainen, 

ruskea, violetti, 
oliivinvihreä, 
tummanvihreä, 
keltainen ja 
valkoinen

DEJA-VU
• maalattu alumiini
• musta, hiekka ja 

punainen-violetti

TROY
• maalattu teräsrunko ja 

polypropyleeni-istuin
• runko valkoinen ja musta
• istuin: valkoinen, 

musta, tummanvihreä, 
korallinpunainen, hiekka, 
pinkki ja ruskea

SUBSTANCE
• alumiini ja polypropyleen
• istuimen värit valkoinen, 

musta, hiekka ja sinappi
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TERASSITUOLIT

SPUN
HAUSKUUTTA JA ILOA TERASSILLE!
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TERASSITUOLIT

ATLAS BISTRO 
ARMCHAIR
• punos
• vaaleanharmaa ja hiekka

PICCOLO PENKKI, PÖYTÄ JA TUOLI

• alumiini ja mahonki
• saatavan myös mustaksi maalattuna

DOMINO-PENKKI
• alumiini ja mahonki

URBAN TIME TAVOLO PICNIC
• alumiini ja saarni
• valkoinen ja musta
• voidaan kiinnittää maahan kiinnityslevyillä
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URBAN TIME DIVANO
• glavanoitu teräs
• valkoinen, punainen, vihreä,  

musta ja harmaa
• voidaan kiinnittää maahan

TERASSISOHVAT

BARCINO-SOHVARYHMÄ
• kahden istuttava sohva, leveys 139 cm
• nojatuoli
• sohvapöytä, koko 101 x 60 cm
• maalattu alumiinirunko
• musta, hiekka ja valkoinen

DIPHANO SWITCH
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TERASSIPÖYDÄT

METRIS
• alumiinirunko ja -kansi
• musta ja valkoinen 
• kokovaihtoehdot 160 x 80 cm/80 x 80 cm

WEB
• maalattu teräsjalka ja umpilaminaattikansi
• runko: valkoinen, musta, hiekka, alumiininharmaa, 

antrasiitinharmaa, tina, punainen, ruskea ja pronssi
• pöydän kansi 70 x 70 cm/Ø 70 cm

MX
• maalattu alumiini  

ja umpilaminaatti- 
kansi

• runko: 
alumiininharmaa, 
valkoinen, tina, 
antrasiitinharmaa, 
hiekka, ruskea, 
vedenharmaa, musta, 
pronssi, punainen

• pöydän kansi  
60 cm x 60 cm / 
Ø 60cm

• alumiini ja umpilaminaattikansi
• musta, punainen ja valkoinen
• saatavan sekä 74 cm että 103 cm 

korkeana

RIBALTINO TAVOLO -TAITTOPÖYDÄT
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STABLE TABLE
• maalattu teräsjalka 

automaattisesti 
säätyvällä jalalla ja 
umpilaminaattikansi

• musta, valkoinen ja 
alumiininharmaa 

• pöydän kansi  
70 x 70 cm/Ø 70 cm

 
AIR TABLE
• polypropyleeni
• valkoinen ja hiekka
• pöydän kansi 65x65 cm

FIRST TABLE
• polypropyleeni
• musta ja valkoinen
• kokovaihtoehdot:  

79,2 x 79,2 cm ja 139,2 x 79,2 cm.

TERASSIPÖYDÄT

FX
• maalattu alumiini ja 

umpilaminaattikansi
• runko: musta, valkoinen, hiekka, 

alumiininharmaa, antrasiitinharmaa, 
tina, punainen, ruskea ja pronssi

• pöydän kansi 70 x 70 cm

NATURAL
• tiikki
• kokovaihtoehdot 130 x 75 cm/75 x 75 cm

AX 
• maalattu teräsjalka ja 

umpilaminaattikansi
• runko: musta, valkoinen, hiekka, 

alumiininharmaa, antrasiitinharmaa, 
tina, punainen, ruskea ja pronssi

• pöydän kansi 70 x 70 cm/Ø 70 cm

TABLE ONE BISTROT TABLE
• alumiini ja betoni
• kannen koko  

halk ø 79 cm ja  
79 x 79 cm, K72 cm ja  
halk ø 60 cm, K110 cm  
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RUUKUT

KENTIA

TILANJAKAJAT

CASSERO-RUUKUT
• läpivärjätty polyetyleeni
• kokovaihtoehdot: L100 x K55 cm ja halk ø 60 cm, K 70 cm

BORDATO LISCIO -RUUKUT
• läpivärjätty polyetyleeni
• kokovaihtoehdot: halk ø 36, K 32 cm, halk ø 46, K40 cm ja 

halk ø 58, K50 cm. Tiedustele muita kokoja Roltradesta!
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ROLTRADELTA TYYLIKKÄÄT 
AURINKOVARJOT TERASSILLE!

LINZ
• koko 3 x 3 m

PARIS
• koko 4 x 4 m

MALTA
• halkaisija 2 m

LINZ
• halkaisija 3 m

• betoni, 35 kg

• graniitti, 20 kg • betoni, 25 kg

AURINKOVARJOT

Useita värejä  
ja kokoja  

– pyydä tarjous!
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VALAISTUT RUUKUT

BORDATO LISCIO

TEHOSTA TERASSIA 
VALOLLA
Serralungan ruukut on valmistettu läpivärjätystä 
polyetyleenistä, ne kestävät pakkasta (– 40 °C) ja ovat 
UV-suojattuja. Ruukut saatavana valolla tai monissa 
eri väreissä!

KABIN

VASO RETTANGOLARE

HONEY

MING
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VALAISTUT BAARITISKIT

TEHOSTA TERASSIA 
VALOLLA

Baaritiskien materiaali polypropyleeni,  
valon väri: valkoinen

JUMBO BAR

ROLLER DESKICEBERG

BREAK BAR BREAK LINE
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Roltrade on julkisten ja yksityisten tilojen kalustamisen ammattilainen yli 30 vuoden 
kokemuksella. Valikoimaamme kuuluu ajatonta kalustemuotoilua niin hotelleihin, 

ravintoloihin, yrityksiin kuin yleisiin vastaanotto- ja odotustiloihin: sohvajärjestelmiä, 
irtokalusteita, sisä- ja ulkokalusteita sekä valaistuja kalusteita ja ruukkuja.  

Lisäksi löydät Roltradelta kokonaisvaltaisen takkavalikoiman lisävarusteineen.

LISÄTIEDOT & TILAUKSET:
010 322 0500 TAI ROLTRADE@ROLTRADE.COM

www.roltrade.com
Itälahdenkatu 18 A, 5 krs. | 00210 Helsinki | puh 010 322 0500


