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ŘÍMSKÉ ROLETY

Látka rolety tvoří pravidelné horizontální sklady. Pomocí šňůrových mechanismů umístěných uvnitř 

hliníkového profilu je vytahována nahoru. Protože látka v tomto případě není navíjena, ale je po 

jednotlivých skladech vytahována vzhůru, zůstávají sklady vždy v horní části rolety. Tímto způsobem je 

dosaženo ovládání a vytahování látky, ale dochází také k výraznému efektu v interiéru. Při použití látek 

z naší rozsáhlé kolekce můžete kompletně vyřešit zastínění vašich oken. Struktura a design látek  byl 

volen tak, aby nebylo nutné římské rolety kombinovat s dalšími stínícími systémy. Údržba římských 

rolet je velmi snadná.Látku lze z rolety jednoduše sejmout a vyprat. Stejně jednoduše lze látku na 

roletě vyměnit za novou s novým designem.
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ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Maximální rozměry   šířka 3000 mm

  výška 3400 mm

Minimální rozměry   šířka 600 mm

  výška 600 mm

Roleta ve složeném stavu
Při zaměření nutno počítat s balem

látky, jehož velikost závisí na zvolené

rozteči laminátových výztuží.

Při 30 cm rozteči je bal látky ve 

složeném stavu cca 22 cm.

1 Látka
2 Profil
3 Řetízkový mechanismum
4 Bočnice
5 Navíječe
6 Řetízek
7 Závaží řetízku
8 Kotvení
9 Spodní Al profil
10 Sklolaminátová výztuha
11 Plastový kroužek

9

Možnost kotvení stěna strop
Univerzální konzola

Rozměry látky k vnější straně profilu

Možnost kotvení stěna
Distanční konzola

Možnost kotvení strop
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ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Ad 1 - LÁTKA

Provedení šití látek

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 30 cm (pokud není objednáno jinak) při složení jsou pole přehnuta napůl.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky Automatická rozteč tunýlků

Pevná rozteč tunýlků se zbytkovou 

šířkou posledního pole

Automatická rozteč

Automatická rozteč tunýlků s 1/2 šířky 

posledního pole

2. Odšití tunýlků z lícové strany látky

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 25 cm (pokud není objednáno jinak) pole se skládají za sebe v celé výšce.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

Pokud šířka rolety bude větší než šířka role látky -20 cm bude látka rolety napojena buď ve svislém směru v poměru polí 20% - 60% 

- 20%, nebo vodorovně v tunýlku (nelze pro odšití tunýlku z lícové strany, pozor pokud má látka vzor, bude orientován opačně oproti 

vzorníku).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky 2. Odšití tunýlků z lícové strany látky
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ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Ad 3 - ŘETÍZKOVÝ MECHANISMUS

Ad 4 - BOČNICE

Ad 2 - PROFIL

Hliníkový extrudovaný profil, standardní barevné provedení bílá. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem. Možnost

lakování do barev RAL. Součástí profilu je suchý zip v bílém barevném provedení.

Řetízkový mechanismus s převodem 1:3,5 a celkovou nosností 8 kg. Pro tento mechanismus je nutné použít nekonečný řetízek.

Řetízkový mechanismus s převodem 1:1 a celkovou nosností 3 kg. Pro tento mechanismus je možné použít libovolnou délku řetízku.

Materiál PVC, standardní barevné provedení bílá. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem. 

Možnost lakování do barev RAL.

suchý zip
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ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Ad 5 - NAVÍJEČ

Materiál PVC. Díky kónickému tvaru navíjecího 

válce se šňůra skládá vedle sebe a tím je zajištěno 

rovnoměrné vytahování látky

i při větších šířkách rolet. Navíjecí šňůra  1,3 je 

bílá. Maximální kapacita navíječe je 3400 mm.

Navíjecí mechanismy lze libovolně posouvat na čtyřhranné hřídeli do stran, jelikož jsou na čtyřhranné hřídeli navlečeny. Pro správnou 

funkci navíječe je nutné po jeho umístění ve správné pozici jej zajistit fixačním vrutem. Řetízkový mechanismus lze libovolně měnit z jedné 

strany na druhou.

Ad 6 - ŘETÍZEK

Rozměry řetízků

Rozměry spojky

U větších rozměrů rolet nebo tam, kde je předpokládáno hrubější ovládání je dobré spojovací sponku při montáži (po nastavení 

spodní polohy) zalepit vteřinovým lepidlem. Výška řetízku musí být nejméně 2/3 výšky rolety.

a) Řetízky pro řetízkový mechanismus s převodem 1:1

Standard

Deluxe

b) Nekonečné řetízky pro řetízkový mechanismus s převodem 1:3.5

Deluxe bílý ( nekonečný )

Deluxe šedý (nekonečný)

Deluxe transparentní (nekonečný)

bílá šňůra bílé kuličky

šedá šňůra šedé kuličky

šedá šňůra transparentní kuličky

Deluxe černý

bronzový řetízek se spojkou řetízku

niklový řetízek se spojkou řetízku

bílá šňůra bílé kuličky

obvod výška ovládání obvod výška ovládání

1500 750 3500 1750

2500 1250 4000 2000

3000 1500 5000 2500

Nekonečné řetízky jsou ve velikostech:
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ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Ad 8 - KOTEVNÍ KLIP

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

a) Univerzální (stěna/strop)

b) Strop

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Ad 7 - ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

Pro zvolení požadovaného závaží bližší informace viz. objednávkový formulář, ceník.

Pozn. Závaží nelze použít při použití řetízku na míru.

Standard
Provedení v bílé a šedé barvě. Výška závaží 77mm.

Design Typ 1
Provedení transparentní a mléčné. Výška závaží 80 mm.

Design Typ 2
Provedení v bílé, šedé barvě a transparentní. Výška závaží 66 mm.
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ŘÍMSKÁ ROLETA S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Do vetkaných tunýlků v látce se vkládají laminátové výztuže, které látku drží v rovině a zároveň slouží jako zátěž.

Dle typu látky volíme buď 3 nbo 5 mm laminátovou výztuhu. Sklolaminátové výztuhy jsou v bílém provedení.

Ad 10 - SKLOLAMINÁTOVÉ VÝZTUŽE

Ad 9 - SPODNÍ LAMINÁTOVÝ PROFIL

Sklolaminátový profil je v bílém provedení. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Profil je vložen v kapse zhotovené na spodním okraji látky s otvorem pro jeho vyjmutí v případě praní látky.

Konce sklolaminátových tyčí jsou opatřeny smrš-

ovací bužírkou pro ochranu před třepením.

Ad 11 - PLASTOVÝ KROUŽEK

Používají se dva druhy plastových kroužků.

1. Průchozí pro sklolaminátové výztuhy                                         2. Spodní pro fixaci látky na spodním zátěžovém profilu

Tato konzola je vždy kombinovaná s klipem b) Strop.

c) Distanční konzola pro montáž na stěnu

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném 

provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Maximální rozměry   šířka 3000 mm

  výška 3400 mm

Minimální rozměry   šířka 600 mm

  výška 600 mm

1 Látka
2 Profil
3 Řetízkový mechanismum
4 Bočnice
5 Navíječe
6 Řetízek
7 Závaží řetízku
8 Kotvení
9 Spodní Al profil
10 Sklolaminátová výztuha
11 Plastový kroužek

Možnost kotvení stěna strop
Univerzální konzola

Rozměry látky k vnější straně profilu

Možnost kotvení stěna
Distanční konzola

Možnost kotvení strop

Roleta ve složeném stavu
Při zaměření nutno počítat s balem

látky, jehož velikost závisí na zvolené

rozteči laminátových výztuží.

Při 30 cm rozteči je bal látky ve 

složeném stavu cca 22 cm.
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Ad 1 - LÁTKA

Provedení šití látek

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 30 cm (pokud není objednáno jinak) při složení jsou pole přehnuta napůl.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky Automatická rozteč tunýlků

Pevná rozteč tunýlků se zbytkovou 

šířkou posledního pole

Automatická rozteč

Automatická rozteč tunýlků s 1/2 šířky 

posledního pole

2. Odšití tunýlků z lícové strany látky

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 25 cm (pokud není objednáno jinak) pole se skládají za sebe v celé výšce.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

Pokud šířka rolety bude větší než šířka role látky -20 cm bude látka rolety napojena buď ve svislém směru v poměru polí 20% - 60% 

- 20%, nebo vodorovně v tunýlku (nelze pro odšití tunýlku z lícové strany, pozor pokud má látka vzor, bude orientován opačně oproti 

vzorníku).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky 2. Odšití tunýlků z lícové strany látky
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Ad 3 - ŘETÍZKOVÝ MECHANISMUS

Ad 4 - BOČNICE

Ad 2 - PROFIL

Hliníkový extrudovaný profil, standardní barevné provedení bílá. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem. Možnost

lakování do barev RAL. Součástí profilu je suchý zip v bílém barevném provedení.

Řetízkový mechanismus s převodem 1:3,5 a celkovou nosností 8 kg. Pro tento mechanismus je nutné použít nekonečný řetízek.

Řetízkový mechanismus s převodem 1:1 a celkovou nosností 3 kg. Pro tento mechanismus je možné použít libovolnou délku řetízku.

Materiál PVC, standardní barevné provedení bílá. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem. 

Možnost lakování do barev RAL.

suchý zip
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Ad 5 - NAVÍJEČ

Materiál PVC. Díky kónickému tvaru navíjecího válce se šňůra skládá vedle sebe a tím je zajištěno rovnoměrné vytahování látky

i při větších šířkách rolet. Navíjecí šňůra  1,3 je bílá. Maximální kapacita navíječe je 3400 mm.

Navíjecí mechanismy lze libovolně posouvat na čtyřhranné hřídeli do stran, jelikož jsou na čtyřhranné hřídeli navlečeny. Pro správnou 

funkci navíječe je nutné po jeho umístění ve správné pozici jej zajistit fixačním vrutem. Řetízkový mechanismus lze libovolně měnit z jedné 

strany na druhou.
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Ad 6 - ŘETÍZEK

Rozměry řetízků

Rozměry spojky

U větších rozměrů rolet nebo tam, kde je předpokládáno hrubější ovládání je dobré spojovací sponku při montáži (po nastavení 

spodní polohy) zalepit vteřinovým lepidlem. Výška řetízku musí být nejméně 2/3 výšky rolety.

a) Řetízky pro řetízkový mechanismus s převodem 1:1

Standard

Deluxe

b) Nekonečné řetízky pro řetízkový mechanismus s převodem 1:3.5

Deluxe bílý ( nekonečný )

Deluxe šedý (nekonečný)

Deluxe transparentní (nekonečný)

bílá šňůra bílé kuličky

šedá šňůra šedé kuličky

šedá šňůra transparentní kuličky

Deluxe černý

bronzový řetízek se spojkou řetízku

niklový řetízek se spojkou řetízku

bílá šňůra bílé kuličky

obvod výška ovládání obvod výška ovládání

1500 750 3500 1750

2500 1250 4000 2000

3000 1500 5000 2500

Nekonečné řetízky jsou ve velikostech:
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Ad 8 - KOTEVNÍ KLIP

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

a) Univerzální (stěna/strop)

b) Strop

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Ad 7 - ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU

Pro zvolení požadovaného závaží bližší informace viz. objednávkový formulář, ceník.

Pozn. Závaží nelze použít při použití řetízku na míru.

Standard
Provedení v bílé a šedé barvě. Výška závaží 77mm.

Design Typ 1
Provedení transparentní a mléčné. Výška závaží 80 mm.

Design Typ 2
Provedení v bílé, šedé barvě a transparentní. Výška závaží 66 mm.
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ŘÍMSKÁ ROLETA W S ŘETÍZKOVÝM POHONEM

Do vetkaných tunýlků v látce se vkládají laminátové výztuže, které látku drží v rovině a zároveň slouží jako zátěž.

Dle typu látky volíme buď 3 nbo 5 mm laminátovou výztuhu. Sklolaminátové výztuhy jsou v bílém provedení.

Ad 10 - SKLOLAMINÁTOVÉ VÝZTUŽE

Konce sklolaminátových tyčí jsou opatřeny smrš-

ovací bužírkou pro ochranu před třepením.

Ad 11 - PLASTOVÝ KROUŽEK

Používají se dva druhy plastových kroužků.

1. Průchozí pro sklolaminátové výztuhy                                         2. Spodní pro fixaci látky na spodním zátěžovém profilu

Tato konzola je vždy kombinovaná s klipem b) Strop.

c) Distanční konzola pro montáž na stěnu

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném 

provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Ad 9 - SPODNÍ LAMINÁTOVÝ PROFIL

Sklolaminátový profil je v bílém provedení. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Profil je vložen v kapse zhotovené na spodním okraji látky s otvorem pro jeho vyjmutí v případě praní látky.
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ŘÍMSKÁ ROLETA SE ŠŇŮROVÝM POHONEM

– nejjednodušší způsob vytahování látky
– lze s tímto systémem řešit šikminy
– snadná montáž

ŘÍMSKÁ ROLETA SE ŠŇŮROVÝM POHONEM

Maximální rozměry   šířka 3000 mm

  výška 3000 mm

Minimální rozměry   šířka 300 mm

  výška 600 mm

1 Látka
2 Profil 
3 Brzda
4 Šňůra
5 Šňůrové jezdce
6 Konzola
7 Bočnice
8 Spodní Al profil
9 Sklolaminátová výztuha
10 Plastový kroužek

Možnost kotvení stěna strop Rozměry látky k vnější straně profilu

Roleta ve složeném stavu
Při zaměření nutno počítat s balem

látky, jehož velikost závisí na zvolené

rozteči laminátových výztuží.

Při 30 cm rozteči je bal látky ve 

složeném stavu cca 22 cm.
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ŘÍMSKÁ ROLETA SE ŠŇŮROVÝM POHONEM

Ad 1 - LÁTKA

Provedení šití látek

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 30 cm (pokud není objednáno jinak) při složení jsou pole přehnuta napůl.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky Automatická rozteč tunýlků

Pevná rozteč tunýlků se zbytkovou 

šířkou posledního pole

Automatická rozteč

Automatická rozteč tunýlků s 1/2 šířky 

posledního pole

2. Odšití tunýlků z lícové strany látky

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 25 cm (pokud není objednáno jinak) pole se skládají za sebe v celé výšce.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

Pokud šířka rolety bude větší než šířka role látky -20 cm bude látka rolety napojena buď ve svislém směru v poměru polí 20% - 60% 

- 20%, nebo vodorovně v tunýlku (nelze pro odšití tunýlku z lícové strany, pozor pokud má látka vzor, bude orientován opačně oproti 

vzorníku).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky 2. Odšití tunýlků z lícové strany látky
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Ad 2 - PROFIL ŘÍMSKÉ ROLETY

Ad 3 - BRZDA

Hliníkový extrudovaný profil, standardní barevné provedení bílá. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem. Možnost

lakování do barev RAL. Součástí profilu je suchý zip v bílém barevném provedení.

Materiál PVC, standardní barevné provedení bílá. Brzdou jsou provlečeny všechny navíjecí šňůry, které jsou za pomocí tohoto

mechanismu fixovány v požadované poloze rolety. U menších rozměrů rolet nemusí být funkčnost brzdy zcela bezproblémová,

jelikož její funkčnost závisí na váze látky.

Ad 5 - ŠŇŮROVÉ JEZDCE

Materiál PVC, standardní barevné provedení bílá. 

suchý zip

Ad 6 - KONZOLA

Materiál PVC, standardní barevné provedení bílá. Konzoly lze na profilu libovolně přenís ovat do stran. 
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Ad 7 - BOČNICE

Materiál PVC, standardní barevné provedení bílá. 

Do vetkaných tunýlků v látce se vkládají laminátové výztuže, které látku drží v rovině a zároveň slouží jako zátěž.

Dle typu látky volíme buď 3 nbo 5 mm laminátovou výztuhu. Sklolaminátové výztuhy jsou v bílém provedení.

Ad 9 - SKLOLAMINÁTOVÉ VÝZTUŽE

Ad 8 - SPODNÍ LAMINÁTOVÝ PROFIL

Konce sklolaminátových tyčí jsou opatřeny smrš ovací bužírkou pro ochranu před třepením.

Ad 10 - PLASTOVÝ KROUŽEK

Používají se dva druhy plastových kroužků.

1. Průchozí pro sklolaminátové výztuhy                                         2. Spodní pro fixaci látky na spodním zátěžovém profilu

Sklolaminátový profil je v bílém provedení. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Profil je vložen v kapse zhotovené na spodním okraji látky s otvorem pro jeho vyjmutí v případě praní látky.
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ŘÍMSKÁ ROLETA S MOTORICKÝM POHONEM

Maximální rozměry   šířka 3000 mm

  výška 3400 mm

Minimální rozměry   šířka 600 mm

  výška 600 mm

1 Látka
2 Profil
3 Motor
4 Dorazy
5 Bočnice
6 Navíječe
7 Kotvení
8 Spodní Al profil
9 Sklolaminátová výztuha
10 Plastový kroužek

8

Možnost kotvení stěna strop
Univerzální konzola

Rozměry látky k vnější straně profilu

Možnost kotvení stěna
Distanční konzola

Možnost kotvení strop

Roleta ve složeném stavu
Při zaměření nutno počítat s balem

látky, jehož velikost závisí na zvolené

rozteči laminátových výztuží.

Při 30 cm rozteči je bal látky ve 

složeném stavu cca 22 cm.
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Ad 1 - LÁTKA

Provedení šití látek

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 30 cm (pokud není objednáno jinak) při složení jsou pole přehnuta napůl.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky Automatická rozteč tunýlků

Pevná rozteč tunýlků se zbytkovou 

šířkou posledního pole

Automatická rozteč

Automatická rozteč tunýlků s 1/2 šířky 

posledního pole

2. Odšití tunýlků z lícové strany látky

Šití látek s výškou jednotlivých polí blížící se 25 cm (pokud není objednáno jinak) pole se skládají za sebe v celé výšce.

Boční lemy a spodní lem pro zátěž standardně 4 cm (voál 2 cm). Vrchní pole vyšší o překrytí profilu (5 cm).

Pokud šířka rolety bude větší než šířka role látky -20 cm bude látka rolety napojena buď ve svislém směru v poměru polí 20% - 60% 

- 20%, nebo vodorovně v tunýlku (nelze pro odšití tunýlku z lícové strany, pozor pokud má látka vzor, bude orientován opačně oproti 

vzorníku).

1. Odšití tunýlků z rubové strany látky 2. Odšití tunýlků z lícové strany látky
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Ad 3 - 4 - MOTOR A KONCOVÝ DORAZ

Ad - KONCOVÝ DORAZ

Boční pohon Středový pohon

Ad 2 - PROFIL

Hliníkový extrudovaný profil, standardní barevné provedení bílá. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem. Možnost

lakování do barev RAL. Součástí profilu je suchý zip v bílém barevném provedení.

Doraz

Pro římské rolety používáme 2 typy motorů Somfy 24 V.  Boční pohon LV 25 a středový pohon LWB 25.

Navíječ Navíječ MotorKoncový dorazKoncový doraz

Určení, jak se navíjí šňůra na navíječ:

A) zezadu, potom při seřízení horního dorazu směr otáčení vlevo snižuje výšku rolety a směr vpravo (proti směru hodinových ručiček) 

    výšku zvyšuje. Při dolním dorazu opačně, otáčením vlevo zvyšuje výšku, vpravo snižuje výšku.

B) zepředu, potom seřízení horního dorazu směr otáčení vlevo zvyšuje výšku rolety a směr vpravo (po směru hodinových ručiček) výšku 

    snižuje. Při dolním dorazu opačně, otáčení vlevo snižuje výšku, vpravo zvyšuje výšku.

Obecně platí, že doraz blíže k motoru je seřízen jako horní, vzdálenější jako dolní.

Navíjení A Navíjení B

H H

L- L-

L+ L+

P+ P+

P- P-

D D
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Ad 6 - NAVÍJEČ

Materiál PVC. Díky kónickému tvaru navíjecího válce se šňůra skládá vedle sebe a tím je zajištěno rovnoměrné vytahování látky

i při větších šířkách rolet. Navíjecí šňůra  1,3 je bílá. Maximální kapacita navíječe je 3400 mm.

Navíjecí mechanismy lze libovolně posouvat na čtyřhranné hřídeli do stran, jelikož jsou na čtyřhranné hřídeli navlečeny. Pro správnou 

funkci navíječe je nutné po jeho umístění ve správné pozici jej zajistit fixačním vrutem. Řetízkový mechanismus lze libovolně měnit z jedné 

strany na druhou.

Ad 7 - KOTEVNÍ KLIP

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

a) Univerzální (stěna/strop)

b) Strop

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.
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Tato konzola je vždy kombinovaná s klipem b) Strop.

c) Distanční konzola pro montáž na stěnu

Materiál ocel. standardní barevné provedení pozink. V jiném barevném 

provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Do vetkaných tunýlků v látce se vkládají laminátové výztuže, které látku drží v rovině a zároveň slouží jako zátěž.

Dle typu látky volíme buď 3 nbo 5 mm laminátovou výztuhu. Sklolaminátové výztuhy jsou v bílém provedení.

Ad 9 - SKLOLAMINÁTOVÉ VÝZTUŽE

Ad 8 - SPODNÍ LAMINÁTOVÝ PROFIL

Konce sklolaminátových tyčí jsou opatřeny smrš ovací bužírkou pro ochranu před třepením.

Sklolaminátový profil je v bílém provedení. V jiném barevném provedení po dohodě s výrobcem.

Možnost lakování do barev RAL.

Profil je vložen v kapse zhotovené na spodním okraji látky s otvorem pro jeho vyjmutí v případě praní látky.
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Ad 10 - PLASTOVÝ KROUŽEK

Používají se dva druhy plastových kroužků.

1. Průchozí pro sklolaminátové výztuhy                                         2. Spodní pro fixaci látky na spodním zátěžovém profilu




