VENKOVNÍ ROLETY

PODOMÍTKOVÉ / PŘEDOKENNÍ ROLETY

• zastíní interiér při zachování
možnosti větrání
• v létě zabraňují přehřívání interiéru
• v zimě fungují jako tepelná izolace
• šetří náklady za vytápění a klimatizaci
• snižují hlučnost z okolí
• chrání okna před nárazovým deštěm,
větrem, kroupami a UV zářením
• jsou nesnadnou překážkou
pro zloděje

VENKOVNÍ ROLETY

...dále o výrobku

Venkovní rolety jsou elegantním
a praktickým řešením pro každý dům.

Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších
způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako
ochranu proti slunci, ale i jako další překážku před únikem tepla skrz
okenní otvor. V létě zabraňují přehřívání, v zimě naopak izolují.

KONSTRUKCE

LAMELY

» pancíř z hliníkových lamel
vyplněných PUR pěnou,
plastových lamel, nebo
lamel s_onro

» hliníková - výplň PUR pěna
- výběr z 16-ti základních
barev, 5-ti doplňkových barev
(za příplatek), nebo ostatní
odstíny RAL (za příplatek)

» boční vedení v lištách, výběr
ze 4 standardních barev

» plastová - výběr z 8-mi barev
» perforovaná - při nedovření
rolety jako průhledy a větrání

PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

PŘEDOKENNÍ MONTÁŽ

» montáž je prováděna v době
výstavby, nebo rekonstrukce
domu

» kotvení prostřednictvím
vodících lišt na rám
okna, fasádu nebo
bočně do ostění

» box může být součástí
nosného překladu, nebo je
instalován do připraveného
výklenku

VOLITELNÉ DOPLŇKY

OVLÁDÁNÍ

» možnost provedení
s integrovanou sítí
proti hmyzu

» manuální:
› šňůra / páska s navíječem
› klika s převodovkou
› pružinová protiváha
» motorické:
elektromotor 230 V ovládaný
› vypínačem
› řídící automatikou
› dálkovým ovladačem
› chytrá mobilní zařízení
(systém TAHOMA)

VENKOVNÍ ROLETY

...dále o výrobku

MOŽNÉ VARIANTY TVARU PŘEDOKENNÍHO BOXU
box 20°

box 45°

box 90°

čtvrtkulatý box

kulatý box

MOŽNÉ VARIANTY PODOMÍTKOVÉHO UMÍSTĚNÍ BOXU
do boxu 20°

do boxu 90°

lamela hliníková

do stavebního překladu

lamela plastová

lamela s_onro

TECHNICKÉ ÚDAJE
Mezní rozměry
Typ

Provedení

Šířka (cm)
maximální

Velikost boxu rolety
Výška (cm)
maximální

Plocha (m2)
maximální

Výška
boxu (cm)

Výška rolety s hliníkovou lamelou M 328 (cm)
základní provedení

kombinovaná se sítí
-

Lamela
hliníková M 328

základní provedení

270

431

5,8

12,5

134

se sítí proti hmyzu

180

250

3

13,8

167

117

Lamela
hliníková M 317

základní provedení

290

430

6,5

15

211

179

se sítí proti hmyzu

180

250

3

základní provedení

320

343

7

16,5

259

234

Lamela
hliníková M 337

se sítí proti hmyzu

180

250

3

18

321

250

Lamela
hliníková MY 442

základní provedení

400

291

8,5

20,5

431

-

se sítí proti hmyzu

180

250

3

Lamela
plastová

základní provedení

200

307

se sítí proti hmyzu

180

250

Lamela
s_onro

základní provedení

240

260

6

se sítí proti hmyzu

180

250

3

2,9

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

VŠE OD
JEDNOHO
VÝROBCE
PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY

CLIMAX

SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY

VENKOVNÍ ROLETY

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech ﬁrmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

