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Technická data

Výška lamely: 42,7 mm 42,7 mm 48,8 mm 48,8 mm 60,0 mm 60,0 mm 65,5 mm 65,5 mm 38,3 mm 42,7 mm 60,0 mm 43,3 mm 65,6 mm 48,8 mm
Tloušťka: 7,8 mm 7,8 mm 9,3 mm 9,3 mm 12,7 mm 12,7 mm 13,5 mm 13,5 mm 6,0 mm 7,8 mm 12,7 mm 8,5 mm 14,1 mm 9,3 mm
Krycí výška: 37,0 mm 37,0 mm 42,0 mm 42,0 mm 52,2 mm 52,2 mm 55,0 mm 55,0 mm 34,0 mm 37,0 mm 52,2 mm 37,1 mm 55,6 mm 42,0 mm
Síla materiálu: 0,30 mm 0,28 mm 0,30 mm 0,28 mm 0,36 mm 0,32 mm 0,43 mm 0,36 mm 0,40 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,00 mm 0,30 mm
Váha: 2,80 kg/m² 2,60 kg/m² 2,85 kg/m² 2,65 kg/m² 3,10 kg/m² 2,90 kg/m² 5,00 kg/m² 4,30 kg/m² 1,65 kg/m² 3,48 kg/m² 4,40 kg/m² 7,00 kg/m² 8,50 kg/m² 4,32 kg/m²
Max. šířka: 290 cm 270 cm 400 cm 300 cm 380 cm 300 cm 530 cm 400 cm 200 cm 200 cm 280 cm 350 cm 500 cm 400 cm
Max. plocha: 6,5 m² 5,8 m² 8,5 m² 7,8 m² 8,5 m² 7,5 m² 13,0 m² 9,0 m² 3,5 m² 3,0 m² 4,60 m² 8,5 m² 13,0 m² 8,5 m²
Výrobní délka: 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 m 580 cm 580 cm 600 cm
Jednotka balení: 360 m 360 m 216 m 216 m 192 m 192 m 144 m 144 m 120 m 360 m 192 m 58 m 58 m 216 m
Tabulka vinutí pro 40 mm hřídel 8-hran./s integr. ochranou proti hmyzu (výška elementu)

Velikost
schránky

100 64 cm 64 cm --- --- --- --- --- --- 172 cm 64 cm --- --- --- ---
125 130 cm 130 cm --- --- --- --- --- --- 327 cm 130 cm --- 89 cm --- ---
138 160 cm/116 cm 160 cm/116 cm --- --- --- --- --- --- 358 cm 160cm/116 cm --- 122 cm --- ---
150 212 cm/168 cm 212 cm/168 cm --- --- --- --- --- --- --- 212 cm/168 cm --- 159 cm --- ---
165 275 cm/208 cm 275 cm/208 cm --- --- --- --- --- --- --- 275 cm/208 cm --- 200 cm --- ---
180 342 cm/250 cm 342 cm/250 cm --- --- --- --- --- --- --- 342 cm/250 cm --- 245 cm --- ---
205 449 cm 449 cm --- --- --- --- --- --- --- --- --- 330 cm --- ---

Tabulka vinutí pro 60 mm hřídel 8-hran./s integr. ochranou proti hmyzu (výška elementu)

Velikost
schránky

125 102 cm 102 cm 76 cm 76 cm --- --- --- --- 269 cm 102 cm 78 cm --- 76 cm
138 136 cm/97 cm 136 cm/97 cm 105 cm/63 cm 105 cm 90 cm 90 cm --- --- 324 cm 136 cm/95 cm 90 cm 108 cm --- 105 cm
150 193 cm/145 cm 193 cm/145 cm 134 cm/109 cm 134 cm 125 cm/95 cm 125 cm/95 cm --- --- --- 193 cm/145 cm 125 cm/95 cm 145 cm --- 134 cm
165 253 cm/194 cm 253 cm/194 cm 190 cm/151 cm 190 cm 150 cm/130 cm 150 cm/130 cm --- --- --- 253 cm/194 cm 150 cm/130 cm 185 cm --- 190 cm
180 316 cm/250 cm 316 cm/250 cm 236 cm/206 cm 236 cm 220 cm/190 cm 220 cm/190 cm --- --- --- 316 cm/250 cm 220 cm/190 cm 234 cm --- 236 cm
205 430 cm 430 cm 296 cm/250 cm 296 cm 280 cm/250 cm 280 cm/250 cm --- --- --- 400 cm 280 cm/250 cm 330 cm --- 296 cm

Barvy roletových lamel (standardní a zvláštní barvy)                                                                                                                                                                                                                                                                                       Struktur. barvy
Upozornění při výběru 
barvy:

u lamel ve světlých barvách 
a v imitaci nerezi může 
docházet ke světelné reflexi. 
Barva ovlivňuje tepelnou 
ochranu při letních vyso-
kých teplotách. 

LAMELY ROLETOVÉ

Uvedená výška elementu u vypěněných roletových lamel byla dosažena při nearetovaném pancíři aret. klipsy. Pod výškou se rozumí výška hotového rolet. elementu (od spodní hrany vodící lišty k vrchní hraně schránky). Uvedené rozměry mají sloužit jako technický podklad. Velikosti balů byly zjištěny statistickou metodou. Zkušební podmínky: šířka elementu 260 cm, při teplotě 20°, jednotlivé díly (schránka, hřídel, atd.) systém ALUKON. Při 
změně podmínek (mráz, použití jiných dílů) může dojít ke změně velikostí návinů na hřídel a tím dalších údajů. Rozdíly v barvách jsou způsobeny tiskem. Technická data se vztahují výlučně k lamelám a ne k finálnímu roletovému a nebo vratovému elementu. U finálních produktů je třeba zohlednit další technické a právní podmínky, jako např. zatřídění odolnosti proti větru, normy, předpisy, maximální velikost a maximální plochu.
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30 dodávaných strukturovaných RAL-barev 
najdete v našem přehledu RAL-barev.
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