
STRANA 3

BOX - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech, mahagon)
VODÍCÍ LIŠTY - hliníkové - 45 x 22 mm, 53 x 22 x 60 mm, 53 x 34 mm, 53 x 42 mm, 53x43 mm pro odsazení, kovová koncovka
ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT  -  možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) 
                                                nebo potažení renolitovou fólií
ODSTÍNY LAMELY LA39 - A18, A19, možnost lakování dle vzorníku RAL
KONCOVÁ LAMELA - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech)
                                     nebo potažení renolitovou fólií
OVLÁDÁNÍ - samonavíječ (bílá, hnědá), velký samonavíječ (bílá, hnědá), motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním,
                      převodovka s klikou (bílá, elox), pružinová protiváha (madlo - bílá, hnědá)
                      (pružinová protiváha pouze s neperforovanou lamelou, nutno použít západku nebo zámek)
ZAMYKÁNÍ - mechanická západka, zámek koncové lamely, zámek ve třetí lamele
INTEGROVANÁ SÍŤ viz str. 20 - 21
DISTANCE POD VODÍCÍ LIŠTU 53x20 mm - bílá, hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií
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18 LEGENDA

RADIO

1 - horní díl boxu
2 - revizní klapka
3 - bočnice
4 - hřídel
5 - navíjecí kolo
6 - vodící lišta
7 - lamela
8 - koncová lišta
9 - závěs lamel
10 - navaděč lamel
11 - aretace lamel
12 - koncový doraz vnitřní
13 - ložisko
14 - kroužek na hřídel
15 - pružinová průchodka
16 - samonavíječ
17 - těsnící guma
18 - trn
19 - koncovka proti zamrzání

19

BOX - bočnice a plechy boxu hliníkové, úkos 45°
   ODSTÍNY BOXU - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
VODÍCÍ LIŠTY - hliníkové, rozměr 53 x 22 mm
   ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT -  bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
LAMELA LA39 - hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 39 mm
   ODSTÍNY LAMELY LA39 - A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17
KONCOVÁ LAMELA - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
OVLÁDÁNÍ - šňůra, pásek

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA s hliníkovou lamelou LA39

PŘÍPLATKY 

Možnost v provedení s lamelou LA52. Více informací viz katalog rolovacích garážových vrat.

Tabulky barevných odstínů lamel a barevného sladění 
se nachází na konci katalogu venkovních rolet.



STRANA 4

UMÍSTĚNÍ ROLET

Int. Ext.

Levotočivá roleta v ostění Levotočivá roleta na fasádu Pravotočivá roleta v ostění

Int. Ext.
Int. Ext.

VLASTNOSTI ROLETOVÝCH LAMEL

ŠÍŘKA ROLETY = A
A1 = kontrola šířky rolety ( je-li A1 menší než A, 
je nutné zadat šířku rolety dle A1)
VÝŠKA ROLETY = B

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA          2500 mm
2MAXIMÁLNÍ PLOCHA      m5,8 

2VÁHA PANCÍŘE               3 kg/m

Lamela LA39 vlastnosti :

UCHYCENÍ

ZAMĚŘENÍ PŘÍKLAD MONTÁŽE

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA          3800 mm*
2MAXIMÁLNÍ PLOCHA      7,8 m

2VÁHA PANCÍŘE               3,5 kg/m

Lamela LA  vlastnosti :52

* pouze u venkovních rolet

VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE
ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE

VELIKOST
BOXU
(mm)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY (mm)

Hřídel Ć 40 Hřídel Ć 60

1100

137

125

150

165

180

205

1500

2000

2500

3100

3400

1200

1700

3400

2300

2800

900

2Pokud má roleta větší plochu než 4 m , doporučuje se použít ovládání navíječem na kliku.
U rolety vyšší než 2300 mm je nutné použít velký samonavíječ, neboť standardní samonavíječ 
nepojme celou šňůru nebo pásek.

F1
Vodící lišta
53 x 22 (standard)

F3
Úhlová vodící lišta
53 x 22 x 60 
(pro pravotočivou montáž)

F2
Vodící lišta
45 x 22

F4
Vodící lišta
53 x 34

F5
Vodící lišta
53 x 42

F9*
Vodící lišta
53 x 43
pro odsazení

V případě použití vodící lišty F9 53x43 pro odsazení platí 
velikost boxu dle tabulky pro rolety s integrovanou sítí.
viz str. 21
Tabulka velikostí boxů s lamelou LA 52 viz katalog 
rolovacích garážových vrat.* Pouze do výšky 2500 mm.



STRANA 5

RADIO

LEGENDA
1 - horní díl boxu
2 - revizní klapka
3 - bočnice
4 - hřídel
5 - navíjecí kolo
6 - vodící lišta
7 - lamela
8 - koncová lišta
9 - závěs lamel
10 - navaděč lamel
11 - aretace lamel
12 - koncový doraz vnitřní
13 - ložisko
14 - pružinová průchodka 
15 - samonavíječ
16 - těsnící guma
17 - oblouková krycí lišta
18 - držák obloukové krycí lišty
19 - trn
20 - koncovka proti zamrzání 
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BOX - bočnice a plechy boxu hliník, s půlkulatým zaoblením průřezu
   ODSTÍNY BOXU - bílá, tmavě hnědá
VODÍCÍ LIŠTY - hliníkové, rozměr 53x22
   ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT -  bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
LAMELA LA39 - hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 39 mm
   ODSTÍNY LAMELY LA39 - A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17
KONCOVÁ LAMELA - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
OVLÁDÁNÍ - šňůra, pásek

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA s hliníkovou lamelou LA39

PŘÍPLATKY 

Možnost v provedení s lamelou LA52.

Tabulky barevných odstínů lamel a barevného sladění 
se nachází na konci katalogu venkovních rolet.

BOX - možnost lakování dle vzorníku RAL
VODÍCÍ LIŠTY - 53 x 22 x 60 mm, 53 x 34 mm, 53 x 42 mm, 45 x 22 mm (na tuto vodící lištu nejde použít oblouková lišta), 
                           kovová koncovka
ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) 
                                              nebo potažení renolitovou fólií
OBLOUKOVÁ KRYCÍ LIŠTA - bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL
ODSTÍNY LAMELY LA39 - A18, A19, možnost lakování dle vzorníku RAL 
KONCOVÁ LAMELA - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) 
                                      nebo potažení renolitovou fólií
OVLÁDÁNÍ - samonavíječ (bílá, hnědá), velký samonavíječ (bílá, hnědá), motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním,
                      převodovka s klikou (bílá elox), pružinová protiváha (madlo - bílá, hnědá)
                      (pružinová protiváha pouze s neperforovanou lamelou, nutno použít západku nebo zámek)
ZAMYKÁNÍ - mechanická západka, zámek koncové lamely, zámek ve třetí lamele
DISTANCE POD VODÍCÍ LIŠTU 53x20 mm - bílá, hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií
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ŠÍŘKA ROLETY = A
A1 = kontrola šířky rolety ( je-li A1 menší než A, 
je nutné zadat šířku rolety dle A1)
VÝŠKA ROLETY = B

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ ROLET

Levotočivá roleta v ostění Levotočivá roleta na fasádu

Int. Ext.
Int. Ext.

UCHYCENÍ

VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE
ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE

VLASTNOSTI ROLETOVÝCH LAMEL

PŘÍKLAD MONTÁŽEZAMĚŘENÍ

2Pokud má roleta větší plochu než 4 m , doporučuje se použít ovládání navíječem na kliku.
U rolety vyšší než 2300 mm je nutné použít velký samonavíječ, neboť standardní samonavíječ 
nepojme celou šňůru nebo pásek.

F1
Vodící lišta
53 x 22 (standard)

F2
Vodící lišta 45 x 22
Nelze použít 
obloukovou krycí lištu

F4
Vodící lišta
53 x 34

F5
Vodící lišta
53 x 42

Oblouková krycí lišta
- jen pro vodící lišty
o šířce 53 mm

F3
Úhlová vodící lišta
53 x 22 x 60
(pro pravotočivou montáž)

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA          2500 mm
2MAXIMÁLNÍ PLOCHA      m5,8 

2VÁHA PANCÍŘE               3 kg/m

Lamela LA39 vlastnosti :

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA          3800 mm*
2MAXIMÁLNÍ PLOCHA      7,8 m

2VÁHA PANCÍŘE               3,5 kg/m

Lamela LA  vlastnosti :52

* pouze u venkovních rolet

165 2500 2300

180

205

3100

3400 3400

2800

VELIKOST
BOXU
(mm)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY (mm)

Hřídel Ć 40 Hřídel Ć 60

150 2000 1700

1400

2800

1800

Hřídel Ć 60

LA 39 LA 52

-
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RADIO
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LEGENDA
1 - horní díl boxu
2 - revizní klapka
3 - bočnice
4 - hřídel
5 - navíjecí kolo
6 - vodící lišta
7 - oblouková krycí lišta
8 - lamela
9 - koncová lišta
10 - závěs lamel
11 - navaděč lamel
12 - aretace lamel
13 - koncový doraz vnitřní
14 - ložisko
15 - držák obloukové krycí lišty
16 - pružinová průchodka
17 - samonavíječ
18 - těsnící guma
19 - trn
20 - koncovka proti zamrzání 

BOX - bočnice a plechy boxu hliník, plně kulaté zaoblení průřezu
   ODSTÍNY BOXU -  bílá, tmavě hnědá
VODÍCÍ LIŠTY - hliníkové, rozměr 53x22
   ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT -  bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
LAMELA LA39 - hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 39 mm
   ODSTÍNY LAMELY LA39 - A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17
KONCOVÁ LAMELA -  bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá
OVLÁDÁNÍ - šňůra, pásek

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA s hliníkovou lamelou LA39

PŘÍPLATKY 

Možnost v provedení s lamelou LA52. 

Tabulky barevných odstínů lamel a barevného sladění 
se nachází na konci katalogu venkovních rolet.

BOX - možnost lakování dle vzorníku RAL
VODÍCÍ LIŠTY - 53 x 22 x 60 mm, 53 x 34 mm, 53 x 42 mm, 45 x 22 mm (na tuto vodící lištu nejde použít oblouková lišta), 
                           53x43 mm pro odsazení, kovová koncovka
ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) 
                                              nebo potažení renolitovou fólií
OBLOUKOVÁ KRYCÍ LIŠTA - bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL
ODSTÍNY LAMELY LA39 - A18, A19, možnost lakování dle vzorníku RAL
KONCOVÁ LAMELA - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakovaní v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) 
                                      nebo potažení renolitovou fólií
OVLÁDÁNÍ - samonavíječ (bílá, hnědá), velký samonavíječ (bílá, hnědá), motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním,
                      převodovka s klikou (bílá elox), pružinová protiváha (madlo - bílá, hnědá)
                      (pružinová protiváha pouze s neperforovanou lamelou, nutno použít západku nebo zámek)
ZAMYKÁNÍ - mechanická západka, zámek koncové lamely, zámek ve třetí lamele
INTEGROVANÁ SÍŤ viz str. 20 - 21
DISTANCE POD VODÍCÍ LIŠTU 53x20 mm - bílá, hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií
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ŠÍŘKA ROLETY = A
A1 = kontrola šířky rolety ( je-li A1 menší než A, 
je nutné zadat šířku rolety dle A1)
VÝŠKA ROLETY = B

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ ROLET

Levotočivá roleta v ostění Levotočivá roleta na fasádu

Int. Ext.
Int. Ext.

UCHYCENÍ

VLASTNOSTI ROLETOVÝCH LAMEL

PŘÍKLAD MONTÁŽEZAMĚŘENÍ

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA          2500 mm
2MAXIMÁLNÍ PLOCHA     m 5,8 

2VÁHA PANCÍŘE               3 kg/m

Lamela LA39 vlastnosti :

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA          3800 mm*
2MAXIMÁLNÍ PLOCHA      7,8 m

2VÁHA PANCÍŘE               3,5 kg/m

Lamela LA  vlastnosti :52

* pouze u venkovních rolet

VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE
ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE

F1
Vodící lišta
53 x 22 (standard)

F2
Vodící lišta 45 x 22
Nelze použít 
obloukovou krycí lištu

F4
Vodící lišta
53 x 34

F5
Vodící lišta
53 x 42

Oblouková krycí lišta
- jen pro vodící lišty
o šířce 53 mm

F3
Úhlová vodící lišta
53 x 22 x 60
(pro pravotočivou montáž)

F9*
Vodící lišta
53 x 43
pro odsazení

2Pokud má roleta větší plochu než 4 m , doporučuje se použít ovládání navíječem na kliku.
U rolety vyšší než 2300 mm je nutné použít velký samonavíječ, neboť standardní samonavíječ 
nepojme celou šňůru nebo pásek.

V případě použití vodící lišty F9 53x43 pro odsazení platí 
velikost boxu dle tabulky pro rolety s integrovanou sítí.
viz str. 21

165 2500 2300

180

205

3100

3400 3400

2800

VELIKOST
BOXU
(mm)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY (mm)

Hřídel Ć 40 Hřídel Ć 60

150 2000 1700

1400

2800

1800

Hřídel Ć 60

LA 39 LA 52

-

* Pouze do výšky 2500 mm.


