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PŘEDOKENNÍ ROLETY – DODATEČNÁ MONTÁŽ 
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síť proti hmyzu

Kryt nábalu 

- kryt z válcovaného hliníkového plechu 
- hliníkové odlévané boční konzoly 
- odklápěcí revizní kryt 

Kryt nábalu (se sítí proti hmyzu) 

- kryt z válcovaného hliníkového plechu 
- hliníkové odlévané boční konzoly 
- odklápěcí revizní kryt 
- integrovaná rolovací síť proti hmyzu 
- síť od šířky 721 mm s integrovanou brzdou 

Síť proti hmyzu 
maximální výška 2000 mm (2500 bez brzdy) 
maximální šířka 1800 mm 
minimální šířka 420 mm 
maximální plocha 3 m² 
maximální plocha (návětrná strana) 2 m² 



 PŘEDOKENNÍ ROLETY – POD OMÍTKU 

Kryt nábalu 

- kryt z válcovaného hliníkového plechu 
- hliníkové odlévané boční konzoly 
- odklápěcí revizní kryt 
- hliníkový úhelník k napojení na fasádu 

 na přední hraně rolety 

Kryt nábalu (se sítí proti hmyzu) 

- kryt z válcovaného hliníkového plechu 
- hliníkové odlévané boční konzoly 
- odklápěcí revizní kryt 
- hliníkový úhelník k napojení na fasádu 

 na přední hraně rolety 
- integrovaná rolovací síť proti hmyzu 
- síť od šířky 721 mm s integrovanou brzdou 

Síť proti hmyzu 
maximální výška 2000 mm (2500 bez brzdy) 
maximální šířka 1800 mm 
minimální šířka 420 mm 
maximální plocha 3 m² 
maximální plocha (návětrná strana) 2 m² 



 PŘEDOKENNÍ ROLETY – TYPY LAMEL 

Lamela M 317 

válcovaný hliníkový profil vyplněný polyuretanovou pěnou 
maximální plocha pro ruční ovládání je 3 m² 

Technické údaje 
výška 42,7 mm 
krycí výška 37 mm 
tloušťka 7,8 mm 
síla materiálu 0,3 mm 
hmotnost 2,8 kg / m² 
maximální plocha 6,5 m² 
maximální šířka 2900 mm 

Velikosti krytu nábalu 

rozměr 
krytu 

maximální výška rolety 
bez sítě proti hmyzu se sítí proti hmyzu 
ruční elektropohon ruční elektropohon 

125 1300 1020 -- -- 
138 1600 1360 1160 970 
150 2120 1930 1680 1450 
165 2750 2530 2080 1940 
180 3420 3160 2500 2500 
205 4490 4000 -- -- 



 PŘEDOKENNÍ ROLETY – TYPY LAMEL 

Lamela MY 442 

válcovaný hliníkový profil vyplněný polyuretanovou pěnou 

Technické údaje 
výška 48,8 mm 
krycí výška 42 mm 
tloušťka 9,3 mm 
síla materiálu 0,3 mm 
hmotnost 2,85 kg / m² 
maximální plocha 8,5 m² 
maximální šířka 4000 mm 

Velikosti krytu nábalu 

rozměr 
krytu 

maximální výška rolety 
bez sítě proti hmyzu se sítí proti hmyzu 
ruční elektropohon ruční elektropohon 

125 -- 760 -- -- 
138 -- 1050 -- 630 
150 -- 1340 -- 1090 
165 -- 1900 -- 1510 
180 -- 2360 -- 2060 
205 -- 2960 -- 2500 



 PŘEDOKENNÍ ROLETY – TYPY KOLEJNIC 

Vodící kolejnice 

protlačovaný hliníkový profil opatřený těsnícími kartáčky 

Rozměry kolejnic 
Typ Šířka Hloubka Odskok 

od okna 
A3 53 22 -- 

A8-12 53 34 12 
A8-20 53 42 20 
A20 53 39 -- 
A4 53 22 -- 

DF A3 85 34 -- 
DF A3-12 85 39 12 

A3 A8-12 A8-20 

A20 A4

DF A3 DF A3-12 


