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Vážení obchodní přátelé, 

firma Kooplast, s.r.o., je již mnoho let výrazně spojována s nábytkovými roletami, které jsou nedílnou 
součástí našeho produktového portfolia. 

Více než 15 let připravujeme rolety na míru podle konkrétních požadavků zákazníků. Našim cílem je 
především spokojený zákazník, proto se snažíme nejen dodat nábytkovou roletu přesně podle přání 
zákazníka, ale především vysvětlit a zdůraznit výhody, proč je vhodné nábytkovou roletu v daném interiéru 
použít. 

Jedním z klíčových parametrů je pro nás rovněž zdokonalení a zjednodušení způsobu montáže. Proto jsme 
pro Vás připravili novinku z vývojářské dílny naší společnosti:

 • roletový systém KOOBOX – jedná se o unikátní systém rolety na míru, kterou lze velmi jednoduše 
 namontovat do jakéhokoli korpusu skříně. Klíčovou výhodou je dodání rolety v kazetě (boxu)  
 s přednastavenou vyvažovací mechanikou.

Další novinky máme i v oblasti nově použitých materiálů, ze kterých jsou nábytkové rolety vyrobeny. Jedná 
se o plastové rolety: 

 • NOBLE MATT – roletové sety v matném provedení, odolné proti poškrábání;

 • CRYSTAL LINE – roletové sety v atraktivních dekorech ve vysokém lesku nebo matu;

 • FLIPDOOR – ručně ovládané rolety nahrazující elektrické rolety Climber. 

Benefity a důvody „PROČ“ nábytkovou roletu do moderního interiéru zařadit jsme zpracovali v předchozím 
vydání „KATALOGU ROLETOVÝCH INSPIRACÍ“. Ukázky z tohoto katalogu najdete na následujících 
stránkách. 

Věříme, že připravované novinky pro Vás budou inspirací a nábytková roleta se tak stane příjemným a plně 
funkčním doplňkem, který splňuje nejpřísnější kritéria moderního interiéru.    

Váš Kooplast 
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KOOBOX 6, 14

 – roletový systém na míru, v nabídce  
i typizované rozměry

– rolety s nejjednodušší montáží 

– v 16 skladových dekorech

NOBLE MAT – BOX 18

– roletový systém na míru, v nabídce  
i typizované rozměry

– roletové lamely 24 mm v matném provedení
– odolné proti poškrábání

CRYSTAL LINE – BOX 19

– roletový systém pouze v typizovaných  
rozměrech

– atraktivní lamely 50 mm z polymerového 
sklolaminátu

– ve vysokém lesku nebo matu

FLIPDOOR 20

– roletový systém pouze v typizovaných  
rozměrech

– kompletní roleta včetně korpusu
– lamely 130 mm z polymerového sklolaminátu



ROLETKOVÉ SYSTÉMY RAUVOLET 
Maximální flexibilita a funkčnost

Dokonale sladěné a vzájemně kombinovatelné komponenty nábytkových roletek REHAU umožňují kreativní řešení interiérů. 
Vyberte si roletkový profi l, dekor, variantu vedení a příslušenství a vytvořte si vlastní roletkový systém, který bude přesně 
odpovídat Vašim potřebám.
K dispozici máte následující roletkové systémy, které Vám podrobněji představujeme uvnitř tohoto katalogu.

Fotografi e a výkresy v katalogu s výhradním právem REHAU.

REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 01  Čestlice, tel.: 272 190 111, e-mail: rehau@rehau.cz, www.rehau.cz

Pět systémů vedení pro skříně 
s horizontálním posuvem:

- CLASSIC
- FLEX
- TOP
- TOP BASIC
- FRAME

Pět vyvažovacích systémů pro 
skříně s vertikálním posuvem:

- vyvažovací mechanika C3
- vyvažovací mechanika C8
- vyvažovací souprava C6
- vertikální brzda E23
- brzda Caddy

Pět designových linií: 

- Color-line
- Decor-line 
- Metallic-line
- Vetro-line
- Acoustic-line
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 Nábytkové rolety jsou vítaným doplňkem při výrobě 
moderního nábytku a představují praktické řešení, 
jak vyřešit úložné prostory v kuchyni, obývacím pokoji, 
dětském pokojíčku, koupelně nebo v kanceláři.

 Nábytkové rolety přináší nová neotřelá prostorová  
řešení, rychlá řešení standardních i atypických požadavků  
a netradiční, moderní materiály.

 Pomocí nábytkových rolet lze realizovat 
zajímavé a praktické řešení pro 
vytvoření funkčního interiérového 
designu.

 Oproti klasickým skříňkám 
s dvířky jsou roletové systémy 
flexibilní, šetří prostor 
v místech s nedostatkem 
prostoru, zamezují případnému 
střetu s otevřenými dvířky.
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Tiskové chyby vyhrazeny.
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	KOOBOX	je	kompletní	roletový	systém	na	míru,	který	během	chvilky	namontujete	do	korpusu	skříně
	díky	široké	variabilitě	je	možné	tento	systém	použít	téměř	pro	jakýkoliv	rozměr,	ale	také	jej	sladit	s	Vašim	interiérem
	varianty	dodání:	systém	vedení	TOP	a	Frame

(skladová nabídka KOOBOX – viz str.14)

šířka

vý
šk

a

1|  JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ  
	 MONTÁŽ
      do 10 minut, kterou zvládne každý
–	kompletní	roletový	box	stačí	jen	vsadit	 
do	korpusu	skříně	a	následně	přišroubovat	 
vodicí	profily

–	vyvažovací	mechanika	je	z	výroby	 
přednastavena	pro	daný	rozměr

2| INDIVIDUÁLNÍ	ROZMĚR
   … zvyšujeme limity pro šířku rolety
–	roleta	připravena	na	přesný	rozměr	 
vč.	zafixování	roletového	pancíře	ultrazvukem

–	doporučené	rozměry: 
šířka	až	1464	mm,	výška	max.	1300	mm

3| ŠIROKÝ	VÝBĚR	DEKORŮ
 … až 5x více skladových dekorů  
–	nadstandardní	výběr	dekorů	je	rozšířen	 
možností	lakování	na	libovolný	dekor	RAL

černá / 01  
(RAL 9011)

bílá / 02  
(RAL 9010)

zářivě bílá / 02Z  
(RAL 9016)

šedá / 03  
(RAL 7035) 

antracit / An  
(RAL 7016)

chrom / ch (imitace 
hliníku – nejblíže  
k EGGER F509 ST2)

javor / F 224
(nejblíže k EGGER  
H1521 ST15)

noble mat šedá/03  
(Silver Lake V3553)

bříza / F 179  
(nejblíže k EGGER  
H1733 ST9)

noble mat antracit/ant 
(Gaslit Alley V3554)

hliník / Al  
(Al fólie)

nerez / Ne  
(Al fólie)

buk / F 56  
(nejblíže k EGGER  
H1582 ST15)

noble mat černá/01  
(Alter Dark V3555)

třešeň II. / F 173  
(nejblíže k EGGER  
H1706 ST15)

noble mat bílá/02  
(Casa Blanca V3552)

3 KLÍČOVÉ
VÝHODY  

Při výrobě použity roletové komponenty RehauOrientační fotografie.

6 novinka

… jednodušší už to být nemůže



NA MÍRU  –  termín dodání do 4 dnů

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY  –  termín dodání do 24 hodin

PLASTOVÉ ROLETY A METALLIC LINE

 © KOOPLAST

7

Tiskové chyby vyhrazeny.

variabilita provedení … široká nabídka a možnost vzájemné kombinace  
systémů vedení, vyvažování a dekorů

– vhodné pro každý typ skříně

– výběr z různých šíří lamel (20, 24, 25, 45 a 50 mm) 

– dekory: • Unibarvy (plastové lamely, šíře 25 a 45 mm) 
  • Noble mat – novinka (plastové lamely, šíře 24 mm) 
  • dřevodekory (plastové lamely, šíře 45 mm)

   • metallic line (plastové lamely s hliníkovou fólií,  
     šíře 20, 25 a 50 mm)

– varianty dodání – řešení pro libovolný rozměr  

 •  KOOBOX –  novinka  (kazetový systém s vyvažovací  
  mechanikou)  – produktová řada pro libovolný rozměr  
  plastových rolet a rolet metallic line

 •  FIX SET – rolety na míru 

  •  typizovaný box Rehau (kazetový systém s vyvažovací  
  mechanikou C3) – produktová řada pro typizované rozměry  
  rolet metallic line, Noble mat, Crystal line

  •  metráž – rolety dodány v délkách profilů 2,5 m 



ROLETY NA MÍRU – 6 kroků ke konfiguraci rolety

1/	TYP	POSUVU	  vyberte požadovaný směr otevírání rolety

– snadný a rychlý přehled o nabízených variantách  
plastových nábytkových rolet a jejich cenách

– zamezuje omylu při sestavení konfigurace,  
nabízí pouze technicky možné kombinace

– obsahuje kompletní nabídku typů posuvů, systému vedení, 
systému navíjení, barevného provedení a formy dodání

– pro lepší orientaci v sortimentu je součástí interaktivní 
menu s podrobným popisem jednotlivých variant

– po vyplnění fakturačních údajů  
lze využít jako on-line objednávku

posuv VERTIKÁLNÍ posuv HORIZONTÁLNÍ

8 KONFIGURÁTOR MAX na www.kooplast.cz



2/	TYP	SYSTÉMU	VEDENÍ	  zvolte vhodný vodicí systém
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vedení	TOP	(RC15	+	RB15)
– jednoduchá montáž – vodicí lišty uvnitř skříně, přichycené vruty
– spodní vodicí lišta z hliníku v kombinaci s krycím profilem ve shodném 

dekoru jako roletový pancíř
– skrytý přechod mezi vodicí lištou a vodicím rohem, popř. vodicím šnekem
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné 

police musí být odskočeny min. 35 mm od hrany korpusu a zad skříně)
– volba ze čtyř možných variant posuvu –  za zadní stěnu,   

do vodicích šneků,  s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8
– pro vertikální i horizontální posuv
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Tiskové chyby vyhrazeny.

vedení	FLEXIBILNÍ	(RB19)
– vodicí lišty se vkládají do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
– frézování: šířka 13 mm, hloubka 12,5 mm
– flexibilní vodicí lišta – libovolné vnější radiusy (min.vnitřní poloměr Ri=35,5 mm)
– výhoda ručního ohýbání vodicí lišty za studena
– volba ze tří možných variant posuvu –  za zadní stěnu,   

do vodicích šneků, nebo  s vyvažovací mechanikou C8
– pro vertikální i horizontální posuv
– v případě pevného spojení korpusu není možná dodatečná  

výměna komponentů (oprava lamel, doplnění úchytové lišty)

vedení	ŠROUBOVANÉ	(RB11)
–  jednoduchá montáž – vodicí lišty uvnitř skříně, přichycené vruty
–  vodicí lišta pouze v uni-barvě
–  možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné 

police musí být odskočeny min. 35 mm od hrany korpusu a zad skříně)
–  volba ze tří možných variant posuvu: za zadní stěnu,   

 s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8
– pro vertikální i horizontální posuv

vedení	ZAFRÉZOVANÉ	(RB21)
– vodicí lišty se vkládají do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
– frézování: šířka 13 mm, hloubka 12,5 mm
– volba ze tří možných variant posuvu: za zadní stěnu,   

do vodicích šneků, nebo  s vyvažovací mechanikou C8
– pro vertikální i horizontální posuv
– v případě pevného spojení korpusu není možná dodatečná 

výměna komponentů (oprava lamel, doplnění úchytové lišty)
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3/	TYP	SYSTÉMU	NAVÍJENÍ	  varianty vedení rolety

navíjení	s	vyvažovací	 
MECHANIKOU C8
– pouze pro vertikální posuv
– roleta je vedena pod stropem skříňky  

a dále na záda skříně
– mechanika zajišťující snadný chod rolety 

a zastavení rolety v libovolné výšce 
– doporučené vnitřní rozměry skříně:  

šířka max. 964 mm, výška max. 1 964 mm

navíjení DO ŠNEKU
– pro horizontální i vertikální posuv
– roleta je navíjena pod stropem skříňky  

na návin vodicího šneka
– doporučené vnitřní rozměry skříně:  

šířka max. 1 164 mm; výška max. 1 240 mm 
(TOP, FRAME) a 1 590 mm (fréza);  
hloubka min. 340 mm (TOP, FRAME)  370 mm (fréza)

navíjení	DOZADU
– pro vertikální i horizontální posuv
– roleta je vedena pod stropem skříňky  

a dále na záda skříně
– doporučujeme použít falešná záda
– doporučené vnitřní rozměry skříně:  

šířka max. 1 164 mm

33

29

19

vedení	FRAME	(RC13	a	RB13)
– naložené vedení vně skříně – „rámový“ vzhled
– spodní vodicí lišta z hliníku v kombinaci s krycím profilem ve shodném dekoru 

jako roletový pancíř
– skrytý přechod mezi vodicí lištou a vodicím rohem, popř. vodicím šnekem
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police 

musí být odskočeny 27 mm od hrany korpusu a 35 mm od zad skříně)
–  volba ze čtyř možných variant posuvu –  za zadní stěnu,  do vodicích šneků, 

s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8
–  pro dekor hliník a nerez s vyvažovací mechanikou C3  

doporučujeme zvolit NALOŽENÉ vedení
– pro vertikální i horizontální posuv 
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vedení	NALOŽENÉ	s	vyvažovací	mechanikou	C3	(RC11)
– naložené vedení vně skříně – „rámový“ vzhled
– pouze v dekorech hliník a nerez
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police  

musí být odskočeny min. 15 mm od hrany korpusu skříně)
– jedna možná varianta posuvu –  s vyvažovací mechanikou C3
– při použití zámku je nutné předsadit dno korpusu o 18 mm
– pro vertikální posuv 

KOOBOX –  novinka
– pouze pro vertikální posuv 
– roleta je navíjena pod stropem skříňky 

na návin vodicího šneku
– součástí šneku je vyvažovací mechanika, 

která zajistí snadný chod a možnost 
zastavení rolety v libovolné výšce

– vyvažovací mechanika je přednastavena 
podle objednaného rozměru rolety

– výška boxu (šneku) je 120 mm
– doporučené vnitřní rozměry skříně:  

šířka max. 1 464 mm, výška max. 
1 300 mm,  
hloubka min. 350 mm

navíjení	s	vyvažovací	 
MECHANIKOU	C3
– pouze pro vertikální posuv
– roleta je navíjena pod stropem skříňky 

na pružinovou hřídel, která zajistí  
snadný chod a možnost zastavení  
rolety v libovolné výšce

– doporučené vnitřní rozměry skříně:  
šířka max. 1 164 mm, výška max. 2 064 mm,  
hloubka min. 310 mm (FRAME, naložené)  
a 330 mm (šroub, TOP)



4/ DEKORY  vyberte si roletu v odpovídajícím designu

lakovaní 
(libovolný dekor RAL)

nerez / Ne 
(Al fólie)

hliník / Al 
(Al fólie)

8

Al
PP

25

lamely	metallic	line,	25	mm	(R25C)		

Orientační fotografie.

buk / F 56 
(nejblíž k EGGER H1582 ST15)

bříza / F 179 
(nejblíž k EGGER H1733 ST9)

javor / F 224 
(nejblíž k EGGER H1521 ST15)

třešeň II. / F 173  
(nejblíž k EGGER H1706 ST15)

antracit / An 
(RAL 7016)

šedá / 03 
(RAL 7035) 

černá / 01 
(RAL 9011)

bílá / 02 
(RAL 9010)

chrom / ch  (imitace hliníku)
(nejblíž k EGGER F509 ST2)

lamely	plastové,	45	mm	(RB1C)
45

PP

8

zářivě bílá / 02Z 
(RAL 9016)

chrom / ch  (imitace hliníku)
(nejblíž k EGGER F509 ST2)

lamely	plastové,	25	mm	(R25B)		

26,5

PP

8

lakovaní 
(libovolný dekor RAL)

nerez / Ne 
(Al fólie)

hliník / Al 
(Al fólie)

lamely	metallic	line,	20	mm	(RC01)		

20

Al

PP

8
11

Tiskové chyby vyhrazeny.

lamely	plastové,	24	mm	(RNB)	–  novinka
24,2

PP

8

noble mat černá/01  
(Alter Dark V3555)

noble mat šedá/03  
(Silver Lake V3553)

noble mat bílá/02  
(Casa Blanca V3552)

noble mat antracit/ant 
(Gaslit Alley V3554)



5/	FORMA	DODÁNÍ	  dokážeme dodat v různých variantách

roleta	V	METRÁŽI
– roletové komponenty dodány v délkách profilů 2,5 m

– výhody: –  možnost objednání i v případě neznalosti přesných rozměrů
  –  okamžitá expedice 

– balení: obsahuje roletový pancíř a vodicí lišty v délkách 2,5 m, koncovou   
   a krycí lištu rozměřenou po 10 cm, veškeré potřebné komponenty

– expedice: do 24 hodin od objednání

termín dodání

12

roletový	FIX	SET
– roleta připravená k montáži, dodání na míru dle zadaných parametrů 
 včetně zafixovaného roletového pancíře, bez nutnosti dalších úprav

– výhody: – zafixovaný roletový pancíř
 –  pevné spojení jednotlivých lamel
 –  vysoká funkčnost rolety – zajišťuje plynulý chod ve vodicích 
   lištách a tím prodlužuje životnost
 –  úspora času – snadnější manipulace a montáž
 –  úspora materiálu – dodáno je pouze množství potřebné  

  pro daný rozměr skříně
 –  finanční úspora – díky úspoře času a spotřebě materiálu
 –  variabilita – možnost použití pro veškeré dekory a systémy  

  vedení i v kombinaci s vyvažovacími mechanikami  

– balení: obsahuje veškeré roletové komponenty připravené na míru podle konkrétních  
požadavků včetně zafixování roletového pancíře a potřebných vrutů

– expedice: do 4 dnů od objednání

FIX-svařeno

roletový	FIX	SET	vč.	MONTÁŽE
– odborná montáž našim technikem (pouze v rámci České republiky)
– výhody: – úspora času i peněz oproti neodborné montáži
  – jistota správné technické montáže

– balení: obsahuje veškeré roletové komponenty připravené na míru podle  
   konkrétních požadavků včetně potřebných vrutů 

– expedice: termín montáže dle domluvy s technikem

montáž rolet

KOOBOX –  novinka
– roleta připravena k okamžité montáži, dodání na míru dle zadaných parametrů
 včetně zafixovaného roletového pancíře a vyvažovací mechaniky, bez nutnosti 
 dalších úprav

– výhody: – kompletní roletový box, který stačí jen vsadit do korpusu skříně  
  a následně přišroubovat vodicí lišty

  –  přednastavená vyvažovací mechanika
  –  zafixovaný roletový pancíř
  –  jednoduchá a rychlá montáž

–  balení: roletový box, vodicí profily, vruty, montážní návod s montážní šablonou

–  expedice: do 4 dnů od objednání



DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – úprava roletových komponentů

PLASTOVÉ	ROLETY

METALLIC	LINE	ROLETY

Příprava	koncové	lišty	RB02	 
pro	zámek	RB61	(Häfele)
(montáž do dna koncové lišty)
– lze objednat i zámky na stejný klíč

Příprava	koncové	lišty	RB02	 
pro	zámek	RB60	(Lehmann)
(montáž na zadní stranu koncové lišty)
 

Příprava	koncové	lišty	RB02	 
pro	zafrézovanou	úchytku	RB65
(úchytka pouze v dekoru stříbrná)
– rozměr úchytky: 70 x 30 x 13  mm (š/v/hl) 

Příprava	koncové	lišty	RC03	 
pro	zámek	RB61	(Häfele)
(montáž do dna koncové lišty)
– lze objednat i zámky na stejný klíč

Příprava	koncové	lišty	RC03 
pro	kluzový	kolík

Příprava	vodicího	profilu	RC11	 
pro	mechaniku	C3

6/	ZADÁNÍ	VNITŘNÍCH	ROZMĚRŮ	  dodáme na míru

h

š

v

h

š

v

posuv VERTIKÁLNÍ posuv HORIZONTÁLNÍ

13

Tiskové chyby vyhrazeny.



novinka

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY – SETY, BOXY

KOOBOX  termín dodání do 24 hodin

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky 

lamely plastové

šířka lamel 25 mm (nerez) nebo 45 mm (chrom)

dekor setů chrom, nerez broušený

typ vedení TOP nebo FRAME, s vyvažovací mechanikou C3

provedení KOOBOX

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

pro lamino 18, 19 mm

min. vnitřní  
hloubka korpusu 350 mm

výška kazety 120 mm; funkční výška skříňky je menší o 140 mm

obsah balení
roletový box (roletový pancíř, koncová, úchytová a krycí 
lišta, vyvažovací mechanika), vodicí profily dle typu 
vedení, montážní návod

služba KOOBOX v jiných rozměrech a dekorech lze připravit 
na míru (termín dodání do 4 dnů)

úprava výšky * vodicí profily upravíme podle individuální výšky  
(nutno zadat v objednávce)

roletový pancíř  
25 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm)

typ 
vedení obj. číslo

nerez 600 < 1 300*
TOP KOOBOX TOP/Ne25

FRAME KOOBOX FRAME/Ne25

roletový pancíř  
45 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm)

typ 
vedení obj. číslo

chrom 600 < 1 300*
TOP KOOBOX TOP/ch

FRAME KOOBOX FRAME/ch

8

45

PP

Dekor	skladového	setu
nerez / Ne (Al fólie) chrom / ch

novinkaOrientační fotografie.

KOOBOX na míru  

+ možnost lakovat na libovolný dekor RAL

Připravujeme:	KOOBOX	MAX	–	roletový	systém	
pro	výšky	nad	1300	mm.

8

Al
PP

25

noble mat 
černá/01  
(Alter Dark V3555)

noble mat 
šedá/03  
(Silver Lake V3553)

noble mat  
bílá/02  
(Casa Blanca V3552)

černá / 01  
(RAL 9011)

zářivě bílá / 02Z  
(RAL 9016)

bílá / 02  
(RAL 9010)

šedá / 03  
(RAL 7035) 

noble mat 
antracit/ant 
(Gaslit Alley V3554)

antracit / An  
(RAL 7016)

hliník / Al  
(Al fólie)

nerez / Ne  
(Al fólie)

bříza / F 179  
(nejblíže k EGGER  
H1733 ST9)

javor / F 224
(nejblíže k EGGER  
H1521 ST15)

buk / F 56  
(nejblíže k EGGER  
H1582 ST15)

třešeň II. / F 173  
(nejblíže k EGGER  
H1706 ST15)

chrom / ch

14



roletový pancíř  
25 mm

nákres 1:1

provedení vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

vertikální 350 700 SET BIANCA 1

horizontální 700 350 SET BIANCA 2

kompletní roletová skříňka včetně korpusu, polic a uchycení 

lamely plastové 

šířka lamel 25 mm

dekor lamel zářivě bílá (nejblíže k RAL 9016)

typ vedení zafrézované, dozadu

posun vertikální nebo horizontální

korpus vnější rozměr 700 x 350 mm, hloubka 250 mm,  
Acryl Gloss (8685 AG/BS Snow White)

tl. lamina 18 mm

obsah balení
roletový pancíř, koncová, úchytová a krycí lišta, 
zafrézované vodicí profily, police (2 pro vertikální 
posun, 1 pro horizontální posun), bajonetový závěs

KOUPELNOVÝ SET BIANCA  termín dodání do 7 dnů

Dekor lamel 
zářivě bílá  / 02Z

26,5

PP
8

Orientační fotografie.
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roletový pancíř  
20 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník

500

600 – 1000

RAI Al/47

600 RAI Al/57

900 RAI Al/77

500

1000 – 1500

RAI Al/50

600 RAI Al/88

900 RAI Al/87

nerez

500

600 – 1000

RAI Ne/47

600 RAI Ne/57

900 RAI Ne/77

500

1000 – 1500

RAI Ne/50

600 RAI Ne/88

900 RAI Ne/87

roletový pancíř  
25 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník

600 600 – 1000 R25 SET Al/57

600
1000 – 1500

R25 SET Al/88

900 R25 SET Al/87

nerez

600 600 – 1000 R25 SET Ne/57

600
1000 – 1500

R25 SET Ne/88

900 R25 SET Ne/87

8

Al PP

25

20

Al

PP

8

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky C3 

lamely plastové s hliníkovým povrchem

šířka lamel 20 nebo 25 mm

dekor setů hliník, nerez

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou 

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

min. vnitřní 
hloubka korpusu

265 mm pro profil 20 mm

276 mm pro profil 25 mm

pro lamino 18, 19 mm

obsah balení roletový pancíř, koncová a krycí lišta, naložené vodicí 
profily, vyvažovací mechanika

služba sety v jiných rozměrech lze připravit  
na míru – FIX SET (termín dodání do 4 dnů)

k dodání do 24 hodin

METALLIC LINE – SET termín dodání do 14 dnů (s výjimkou označených)

Dekory	setů
nerez  / Nehliník  / Al

16
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roletový pancíř  
25 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník

598* 600 – 1000 R25 BOX Al/57

498*
1000 – 1500

R25 BOX Al/50

598* R25 BOX Al/88

nerez

598* 600 – 1000 R25 BOX Ne/57

498*
1000 – 1500

R25 BOX Ne/50

598* R25 BOX Ne/88

roletový pancíř  
50 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník
600*

1000 – 1500
R50 BOX Al/88

900* R50 BOX Al/87

nerez
600*

1000 – 1500
R50 BOX Ne/88

900* R50 BOX Ne/87

– praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí  
okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký  
uživatelský komfort

k dodání do 24 hodin

50

6

Al PP

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky 

roletový pancíř  
20 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník

498*
600 – 1000

RBOX Al/47

598* RBOX Al/57

498*
1000 – 1500

RBOX Al/50

598* RBOX Al/88

nerez
598* 600 – 1000 RBOX Ne/57

598* 1000 – 1500 RBOX Ne/88

20

Al

PP

8

lamely plastové s hliníkovým povrchem

šířka lamel 20, 25 a 50 mm

dekor setů hliník, nerez

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

pro lamino 18, 19 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 304 mm

výška kazety
105 mm pro skříně do výšky 1 000 mm

124 mm pro skříně do výšky 1 500 mm

obsah balení roletový box (roletový pancíř, koncová a krycí lišta, 
vyvažovací mechanika), vodicí profily, montážní návod

METALLIC LINE – BOX   termín dodání do 14 dnů (s výjimkou označených)

8

Al PP

25

nerez  / Nehliník  / Al

Dekory	setů

17
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lamela 24 mm

nákres 1:1

vnější výška 
(mm)

vnější šířka  
(mm) dekor setu obj. číslo

1000 – 1500

600

černá/01 Noble1/01

bílá/02 Noble1/02

šedá/03 Noble1/03

antracit/ant Noble1/ant

900

černá/01 Noble2/01

bílá/02 Noble2/02

šedá/03 Noble2/03

antracit/ant Noble2/ant

novinka

novinka

Sety	na	míru	(pouze	s	vedením	TOP	nebo	fréza)	
lze	připravit	ve	variantě	FIX	SET	nebo	KOOBOX.

Na	objednání	u	výrobce:
– roletové boxy pro výšku 500 – 1000 mm
– termín dodání: do 4 týdnů

NOBLE MAT – BOX  termín dodání 14–21 dnů (dle dekoru)

– plastové rolety s matným povrchem, vysoce odolné proti 
poškrábání a odolné vůči ulpívání otisků prstů

– praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí  
okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký  
uživatelský komfort

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

lamely polypropylen

šířka lamel 24,2 mm

dekor setů bílá, šedá, antracit, černá  
v provedení ušlechtilý mat

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

pro lamino 18, 19 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 276 mm

výška kazety 164 mm 

obsah balení

roletový box (roletový pancíř, koncová lišta 
s integrovanou úchytkou, vyvažovací mechanika),  
krycí lišta, naložené vodicí profily + záslepky,  
montážní návod

služba
sety v jiných rozměrech lze připravit na míru  
– FIX SET (pouze vedení TOP, fréza), KOOBOX (pouze 
vedení TOP), (termín dodání do 4 dnů)

Dekor	setů
bílá/02 (Casa Blanca V3552)

antracit/ant (Gaslit Alley V3554)

černá/01 (Alter Dark V3555)

šedá/03 (Silver Lake V3553)

24,2

8

PP

Orientační fotografie.
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novinka

– roletové lamely z polymerového sklolaminátu RAUVISIO crystal, 
kombinující výhody skla s výhodami polymerů  (odolné proti 
poškrábání, rozbití, lehčí než sklo, snadná údržba)

– praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí  
okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký  
uživatelský komfort

– dekory jsou sladěny s plošným materiálem RAUVISIO crystal 

– možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství

Při objednání zadejte dekor příslušenství i dekor lamel!

novinka
kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

lamely polymerový sklolaminát RAUVISIO crystal

šířka lamel 50 mm

dekor lamel černá, bílá, magnolia, titanio 
v provedení vysoký lesk nebo mat

dekor 
příslušenství hliník, nerez broušený, černá

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

pro lamino 18, 19 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 296 mm

výška kazety
173 mm pro skříně do výšky 1 000 mm

216 mm pro skříně do výšky 1 500 mm

obsah balení

roletový box (roletový pancíř, koncová lamela pro 
montáž úchytky, vyvažovací mechanika), úchytka,  
krycí lišta, naložené vodicí profily + záslepky, distanční 
podložky (pro použití s laminem 18mm), montážní 
návod

CRYSTAL LINE – BOX  termín dodání do 14 dnů

lamela 50 mm

nákres 1:1

vnější výška 
(mm)

vnější šířka  
(mm) dekor příslušenství

600–1000

600
hliník/Al
nerez broušený/Ne
černá mat/01

900
hliník/Al
nerez/Ne
černá mat/01

1000–1500

600
hliník /Al
nerez broušený/Ne
černá/01

900
hliník /Al
nerez broušený/Ne
černá mat/01

50

4

Dekory	příslušenství	(vodicí profily, úchytka, krycí lišta)
nerez broušený / Ne černá mat/ 01 (černá onyx 1995L)hliník / Al

– ve variantě vysoký lesk nebo mat (uvádějte v objednávce)
Dekory lamel 

černá / 01
(vysoký lesk: Piano HGL 2015L;  
mat: Piano matt 2016L)

magnolia / mag
(vysoký lesk: Magnolia HGL 73703; 
mat: Magnolia matt 1698L)

bílá / 02
(vysoký lesk: Bianco HGL V2778;  
mat: Bianco matt 1696L)

Připravujeme:	CRYSTAL	LINE	COMPLETE	–	lamely	a	příslušenství	
v	uceleném	dekoru,	možnost	volby	dekoru	úchytky	(od	října	2021).

Orientační fotografie.

titanio / tit
mat/titM: Titanio matt 2109L
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lamela 130 mm

nákres 1:2

vnější výška 
(mm)

vnější šířka  
(mm)

dekor 
korpusu dekor lamel obj. číslo

780 900

černá/01
černá lesk/01L Flip1/01/01L

černá mat/01M Flip1/01/01M

bílá/02
bílá lesk/02L Flip1/02/02L

bílá mat/02M Flip1/02/02M

šedivá/03 titanio mat/titM Flip1/03/titM

novinka
– plastové rolety kombinující výhody skla s výhodami polymerů  

(odolné proti poškrábání, rozbití, lehčí než sklo, snadná údržba)

 – prostorově úsporný nůžkový mechanismus s mimořádně 
snadným chodem, manuální ovládání rolety

 – závěsná skříňka, dodáno ve smontovaném stavu

kompletní roletové systémy vč. korpusu a skleněných polic

lamely polymerový sklolaminát

šířka lamel 130 mm

dekor lamel černá, bílá, šedá  
v provedení vysoký lesk nebo mat

tl. lamina 16 mm 

dekor korpusu černá, bílá, šedivá  
v provedení mat

provedení závěsná roletová skříň, manuální otevírání, integrovaná 
hliníková úchytka, 2 skleněné police, nosnost 50 kg

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

hloubka korpusu 373 mm

obsah balení
roletový systém vč.korpusu a skleněných polic, 
montážní návod 
(hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení)

Dekory	korpusů	

130

4

novinka

FLIPDOOR   termín dodání do 14 dnů

černá / 01 
(Black 154730)

šedivá / 03 
(Taupe grey 154729)

bílá / 02 
(White 154726)

– ve variantě lesk nebo mat (uvádějte v objednávce)
Dekory lamel 

černá / 01
lesk/01L: Piano high gloss 2015L 
mat/01M: Piano matt 2016L

titanino / tit
lesk/titL: Titanio high gloss 2107L 
mat/titM: Titanio matt 2109L

bílá / 02
lesk/02L: Bianco high gloss V2778
mat/02M: Bianco matt 1696L

Sety	na	individuální	objednání	(dodání do 4 týdnů)
– lze libovolně kombinovat nabízené dekory lamel a korpusů
– v nabídce korpusy o rozměrech:  
 • šířka 600 a 900 mm
 • výška 650 a 780 mm (pro výšku 650 mm je součástí 1 skleněná police)

Orientační fotografie.
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VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

ROZMĚRY	VHODNÉ	PRO	POUŽITÍ	
NÁBYTKOVÝCH	ROLET
– Maximální rozměry pro použití rolet jsou závislé na kombinaci 

šířky a výšky skříně a zvoleném typu navíjení.

– Pro zjištění vhodných rozměrů (šířka, výška) pro daný typ 
a provedení rolety použijte konfigurátor rolet MAX, bližší 
informace také v tomto katalogu na straně 5 (typ systému 
navíjení).

– Minimální hloubka korpusu pro vedení rolet dozadu je 115 mm.

– U výšek skříní nad 800 mm doporučujeme použít vyvažovací 
mechaniku.

VODICÍ	PROFILY
Prostor	potřebný	pro	vodicí	profily
– Všechny typy vodicích profilů rozměrově zasahují do vnitřního 

prostoru skříně – bližší informace v tomto katalogu na stranách 
5 a 6 (typ systému vedení).

– U stávajících skříní s policemi musí být police uzpůsobeny 
vodicím profilům.

Flexibilní	vodicí	profil	(RB19)
– Pro řešení rolet s libovolným vnějším radiem lze použít flexibilní 

vodicí profil k zafrézování, který lze natvarovat do libovolného 
radiusu (minimální vnitřní radius Ri = 35,5 mm).

– Profily jsou dodávány pouze v dekoru černá a šedá.

– Vzhledem k atypickým požadavkům na rolety s flexibilním 
vodicím profilem nelze objednat přes konfigurátor rolet MAX, 
objednávky, popř. nacenění je nutné řešit individuálně.

VODICÍ	ŠNEK	(RB6A, RB6B, RB6C, RB7B)
– Vodicí šnek nenahrazuje vyvažovací mechaniku, neobsahuje 

žádný brzdný nebo vyvažovací element, při vertikálním posunu 
rolety může u větších rozměrů skříní docházet k samovolnému 
zavírání rolety. Vedení do šneku proto doporučujeme zejména 
pro horizontální posun rolety.

– POZOR, vodicí šneci (RB6A, RB6B, RB6C) jsou určeny  
k zafrézování, nedoporučujeme pro šroubované vedení  
(profily RB11)!

Rozměry,	kapacita	šneků
– šnek pro frézované vedení (RB6A, RB6B, RB6C) – kapacita 

šneků 670, 1 280 nebo 1 590 mm, minimální hloubka skříně 
370 mm, výška šneků 64, 104 a 114 mm

– šnek pro vedení TOP, Frame (RB7B)– minimální hloubka 
skříně 340 mm, kapacita šneku 1 240 mm, výška šneku 110 mm

VYVAŽOVACÍ	MECHANIKA	C8
– Místo potřebné pro umístění mechaniky u zad skříně 

je min. 22 mm.

VYVAŽOVACÍ	MECHANIKA	C3
– Místo potřebné pro vyvažovací mechaniku C3 (pod stropem 

skříně) je závislé na výšce skříně:
 • výška skříně do 600 mm = potřebné místo pro vyvažovací 

  mechaniku min. 120 mm
 • výška skříně do 1 000 mm = potřebné místo pro vyvažovací  

  mechaniku min. 140 mm
 • výška skříně do 1 500 mm = potřebné místo pro vyvažovací 

  mechaniku min. 160 mm
 • výška skříně do 2 200 mm = potřebné místo pro vyvažovací 

  mechaniku min. 190 mm

– Minimální hloubka korpusu při použití mechaniky C3:
 • vedení šroub, TOP – 330 mm
 • vedení Frame, naložené vedení – 310 mm

KOOBOX 
– Využitelná výška skříňky je ovlivněna výškou boxu a rozměrem 

koncové lišty, využitelný prostor je menší cca o 140 mm.

– Roletový box (kazeta) lze také položit na pevnou polici, 
nemontuje se.

– Lze doobjednat doplňky – montáž zámku, zafrézování úchytky, 
středová úchytová lišta.

ÚCHYTOVÝ	PROFIL	(RB70, RC70, RB04)
– Nahrazuje úchytku, usnadňuje otevírání rolety.

– U vysokých skříní lze umístit např. do poloviny výšky skříně 
a zlepšit tak komfort při otevírání rolety.

– POZOR, v nabídce pouze určité dekory:
 • RB70 – černá, bílá, zářivě bílá, šedá, chrom, buk
 • RC70 – hliník, nerez
 • RB04 – bílá, chrom

UZAMYKÁNÍ	ROLET
– Námi dodávané roletové zámky lze umístit do všech typů 

koncových lišt s výjimkou koncové lišty RC02 (koncová lišta 
s integrovanou úchytkou, standardně používaná pro rolety 
v dekoru hliník a nerez).

– V případě potřeby umístění zámku u rolet v dekoru nerez 
a hliník používáme zámkovou koncovou lištu RC03, kterou je 
vhodné dokombinovat s úchytovou lištou RC70.

VYUŽITELNÁ	SVĚTLOST	SKŘÍŇKY	
PO	OSAZENÍ	ROLETOU
– Využitelná výška skříňky je ovlivněna rozměrem koncové  

a krycí lišty, využitelný prostor je menší cca o 100 mm.
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NA MÍRU  –  termín dodání do 4 dnů

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY  –  termín dodání do 24 hodin

HLINÍKOVÉ ROLETY

celokovové provedení … jedinečné spojení elegantního vzhledu  
a odolného materiálu

– díky eloxovanému povrchu jsou vhodné i do koupelen  
a exteriérů

– celohliníkové lamely zaručují vyšší pevnost

– v nabídce i děrované lamely, které umožňují odvětrávání

– varianty dodání 
řešení pro libovolný rozměr, rolety na míru

  • box (kazetový systém) – pouze s naloženým systémem vedení

  • set – pouze s vloženým systémem vedení 

 © KOOPLAST
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ROLETY NA MÍRU  – 6 kroků ke konfiguraci rolety

1/	TYP	POSUVU	  vyberte požadovaný směr otevírání rolety

KONFIGURÁTOR MAX na www.kooplast.cz

– snadný a rychlý přehled o nabízených variantách  
hliníkových nábytkových rolet a jejich cenách

– zamezuje omylu při sestavení konfigurace,  
nabízí pouze technicky možné kombinace

– obsahuje kompletní nabídku typů posuvů, systému vedení, 
systému navíjení, barevného provedení a formy dodání

– pro lepší orientaci v sortimentu je součástí interaktivní menu 
s podrobným popisem jednotlivých variant

– po vyplnění fakturačních údajů  
lze využít jako on-line objednávku

posuv VERTIKÁLNÍ posuv HORIZONTÁLNÍ

23
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Při drhnutí nebo vrzání rolet je nutné občasné promazání teflonovým sprejem.

2/	TYP	SYSTÉMU	VEDENÍ	  zvolte vhodný vodicí systém

3/	TYP	SYSTÉMU	NAVÍJENÍ	  varianty vedení rolety

bok skříně

ro
le

to
vý

 p
an

cí
ř

vedení	NALOŽENÉ
– naložené hliníkové profily vně skříně – „rámový vzhled“
–  pouze navíjení do šneku (box)
– skrytý přechod mezi vodicím profilem a vodicím šnekem
– veškeré komponenty ve stejném dekoru
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné 

police musí být odskočeny min. 15 mm od hrany korpusu skříně)
–  pro vertikální i horizontální posuv

vedení	VLOŽENÉ
–	hliníkové	vodicí	profily	uvnitř	skříně,	přichycené	vruty	
–  pouze navíjení dozadu (set)
–	skrytý	přechod	mezi	vodicím	profilem	a	vodicím	rohem
–	veškeré	komponenty	ve	stejném	dekoru
–	možnost	dodatečné	montáže	do	již	hotových,	starších	skříní	

(případné police musí být odskočeny min. 35 mm od hrany 
korpusu skříně)

–  pro vertikální i horizontální posuv

navíjení DO ŠNEKU
–  pouze pro naložené vedení
–  pro vertikální i horizontální posuv
– roleta je navíjena pod stropem skříňky na návin  

vodicího šneka
– vyvažovací mechanika (pouze vertikální posuv) zajistí snadný 

chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
– doporučené vnitřní rozměry skříně: 

šířka max. 1 764 mm (lamely 25 mm) nebo max. 1 564 mm 
(lamely 40 mm), výška max. 2 164 mm, hloubka min. 300 mm 
(nelze realizovat v kombinaci maximální šířky a výšky)

DO ŠNEKU DOZADU

navíjení	DOZADU
–  pouze pro vložené vedení
–  pro vertikální i horizontální posuv
– roleta je vedena pod stropem skříňky a dále na záda skříně  

(doporučujeme použít falešná záda)
– vyvažovací mechanika (pouze vertikální posuv) zajistí snadný 

chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
– doporučené vnitřní rozměry skříně: 

šířka max. 1 764 mm (lamely 25 mm) nebo max. 1 564 mm 
(lamely 40 mm), výška max. 1 464 mm, hloubka min. 250 mm 
(nelze realizovat v kombinaci maximální šířky a výšky)
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4/ DEKORY  vyberte si roletu v odpovídajícím designu

hliník natural / Nat

hliník natural / Nat

hliník natural / Nat

nerez broušený / Ne

bílá lesk / 02 (nejblíže k RAL 9016)

bílá lesk / 02 (nejblíže k RAL 9016)

bílá lesk / 02 (nejblíže k RAL 9016)nerez broušený / Ne

bílá lesk / 02  
(nejblíže k RAL 9016)lamely	25	mm			

lamely 40 mm   

25

8

40

8

5/	KOMBINACE	PROFILŮ	  zvolte ideální poměr lamel

plný pancíř děrovaný pancíř kombinovaný pancíř (1:1)

Al

Al

6/	ZADÁNÍ	VNITŘNÍCH	ROZMĚRŮ	  dodáme na míru

h

š

v

h

š

v

posuv VERTIKÁLNÍ posuv HORIZONTÁLNÍ

Orientační fotografie.
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TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY –  BOXY

ALU BOX termín dodání do 24 hodin

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky 

roletový pancíř  
40 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

bílá lesk 600 <1250 ALU BOX 1/02

lamely celohliníkové

šířka lamel 40 mm

dekor lamel bílá lesk 

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální

pro lamino 18 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 300 mm

výška kazety 135 mm

obsah balení

roletový box (roletový pancíř, koncová a úchytová, 
lišta, vyvažovací mechanika, vodicí šnek), krycí lišta, 
naložené vodicí profily v délce 1 250 mm,  
záslepky vodicích lišt, kluzové kolíky, vruty, fixační 
profily, montážní návod

služba boxy v jiných rozměrech a dekorech lze připravit 
na míru – ALU BOX (termín dodání do 4 dnů)

40

8
ALU BOX na míru 

dekor lamel a vodicích profilů hliník natural

Dekor	skladového	setu
bílá lesk/02 

bílá lesk/02  hliník natural / Nat nerez broušený / Ne

Orientační fotografie.
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 © KOOPLAST

– varianty dodání 
řešení pro libovolný rozměr, rolety na míru

  • box (kazetový systém) – pouze s naloženým systémem vedení
  • set – s naloženým i vloženým (frézovaným) systémem vedení

dřevěné provedení … dřevo, jako přírodní materiál, nabízí stylové 
  a funkční řešení Vašeho interiéru

– provedení: dýha, masiv 

– povrch:  • dýha  – třívrstvá překližka s lakovanou úpravou 
  • masiv – lakovaná úprava 

    – bez povrchové úpravy  
         (možnost dotvoření finálního vzhledu)

– tloušťka materiálu: 6 mm

DŘEVĚNÉ ROLETY
NA MÍRU  –  termín dodání do 4 dnů

TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY  –  termín dodání do 24 hodin

27
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– snadný a rychlý přehled o nabízených variantách  
dřevěných nábytkových rolet a jejich cenách

– zamezuje omylu při sestavení konfigurace,  
nabízí pouze technicky možné kombinace

– obsahuje kompletní nabídku typů posuvů, systému vedení, 
systému navíjení, barevného provedení a formy dodání

– pro lepší orientaci v sortimentu je součástí interaktivní 
menu s podrobným popisem jednotlivých variant

– po vyplnění fakturačních údajů  
lze využít jako on-line objednávku

ROLETY NA MÍRU  – 5 kroků ke konfiguraci rolety

1/	TYP	POSUVU	  vyberte požadovaný směr otevírání rolety

posuv VERTIKÁLNÍ posuv HORIZONTÁLNÍ

KONFIGURÁTOR MAX na www.kooplast.cz28



ro
le

to
vý

 p
an

cí
ř

10

bok skříně

2/	TYP	SYSTÉMU	VEDENÍ	  zvolte vhodný vodicí systém
vedení	NALOŽENÉ
– naložené dřevěné (masiv) profily vně skříně – „rámový vzhled“
– transparentní profil ve vodicí drážce zajišťuje snadný chod rolety
–  navíjení do šneku (box) i dozadu (set)
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní (případné police 

musí být odskočeny min. 25 mm od hrany korpusu a 46 mm od zad skříně)
– pro vertikální i horizontální posuv

9

10

11,5

3/	TYP	SYSTÉMU	NAVÍJENÍ	  varianty vedení rolety

DOZADU
s	mechanikou

DO ŠNEKU 
bez	mechaniky

DOZADU
bez	mechaniky

navíjení DOZADU	s	vyvažovací	mechanikou
– pro naložené i vložené (frézované) vedení
– pouze pro vertikální posuv
– roleta je vedena pod stropem skříňky a dále na záda skříně  

(doporučujeme použít falešná záda)
– vyvažovací mechanika zajistí snadný chod a možnost zastavení 

rolety v libovolné poloze
– doporučené vnitřní rozměry skříně:  

šířka max. 1 164 mm, výška max. 1 200 mm (naložené vedení),  
nebo 1 964 mm (frézované vedení), hloubka min. 150 mm

navíjení	DOZADU	(bez	vyvažovací	mechaniky)
– pro naložené i vložené (frézované) vedení
– pro vertikální i horizontální posuv
– roleta je vedena pod stropem skříňky a dále na záda skříně  

(doporučujeme použít falešná záda)
– doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 564 mm,  

výška max. 564 mm, hloubka min. 150 mm 

DO ŠNEKU  
s	mechanikou

vedení	VLOŽENÉ	(FRÉZOVANÉ)
– transparentní vodicí profil se vkládá do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně
– šířka frézování 10 mm, hloubka drážky 9 mm 
– vnitřní rádius rohu = 40
– transparentní profil ve vodicí drážce zajišťuje snadný chod rolety
–  navíjení do šneku (box) i dozadu (set)
– frézované vedení do šneku nelze použít s vyvažovací mechanikou
– pro vertikální i horizontální posuv

navíjení	DO	ŠNEKU	s	vyvažovací	mechanikou
– pouze pro naložené vedení
– pouze pro vertikální posuv
– roleta je navíjena pod stropem skříňky na návin vodicího šneka
– vyvažovací mechanika ve šneku (jen u naloženého vedení) zajistí 

snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné poloze
– doporučené vnitřní rozměry skříně:  

šířka max. 1 164 mm, výška max. 1 200 mm,  
hloubka min. 430 mm

navíjení	DO	ŠNEKU	(bez	vyvažovací	mechaniky)
– pro naložené i vložené (frézované) vedení
– pro vertikální i horizontální posuv
– roleta je navíjena pod stropem skříňky na návin vodicího šneka
– doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 564 mm,  

výška max. 564 mm, hloubka min. 430 mm
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jasan 

roletový	pancíř	s	povrchovou	úpravou

18 jádro

přírodní tkanina

6

Orientační fotografie.
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dekory	SKLADOVÉ (pouze provedení dýha vč. povrchové úpravy)
– jasan, dub, americký ořech
– vodicí profily a koncová lišta jsou vyrobeny z masivu, proto může dojít k mírnému rozdílu v barvě, popř. kresbě dřeva 

dekory	NA	OBJEDNÁNÍ (provedení dýha i masiv)  
– neomezený výběr dekorů dostupných na trhu (Kronospan, Egger)
– možnost dodání s povrchovou úpravou nebo bez povrchové úpravy
– možnost dodání vlastní dýhy nebo laminátu (melamin) – pouze pro frézované vedení
– možnost vlastního výběru dřeviny
– termín dodání 8 týdnů

4/ DEKORY  vyberte si roletu v odpovídajícím designu

5/ ZADÁNÍ VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ  dodáme na míru
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v

posuv VERTIKÁLNÍ posuv HORIZONTÁLNÍ

dub americký ořech 



TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY –  BOXY

BOX DŘEVO    termín dodání do 24 hodin

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky 

roletový pancíř  
18 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

dub 600 <1250 BOXdrevo1/dub

lamely dýha vč. povrchové úpravy

šířka lamel 18 mm

dekor lamel dub s povrchovou úpravou

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

pro lamino 18 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 430 mm

výška kazety 135 mm

obsah balení

roletový box (roletový pancíř, koncová lišta 
s integrovanou úchytkou, vyvažovací mechanika,  
vodicí šnek), krycí lišta, naložené vodicí profily v délce 
1 250 mm, standardní příslušenství – vruty, fixační 
profily, montážní návod

služba
boxy v jiných rozměrech a dekorech lze  
připravit na míru – dřevěný FLEXI BOX (termín 
dodání do 4 dnů)

18

6

jádro

přírodní tkanina

dekor lamel a vodicích profilů dub

Dekor	skladového	setu
dub

Orientační fotografie.

BOX	DŘEVO	na	míru	
jasan dub americký ořech
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TYPIZOVANÉ ROZMĚROVÉ ŘADY – termín dodání dle typu rolet

SKLENĚNÉ ROLETY

unikátní designové provedení … vysoce atraktivní materiál pozvedne 
interiér do jiné dimenze

– moderní vzhled zajišťují povrchy: pískované sklo (satinato),  
lesk (černá, bílá, cappucino) a průsvitná černá (smoked)

– precizní provedení 

– komfortní obsluha

– originální vzhled

 

 – varianty dodání  
 produktové řady pro typizované rozměry

  • GLASS BOX (kazetový systém s vyvažovací mechanikou)  
  – pouze s naloženým systémem vedení

 • VETRO LINE (kazetový systém s vyvažovací mechanikou)  
  – pouze s naloženým systémem vedení

 ©  by	courtesy	of	Enex	kitchen
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KONFIGURÁTOR MAX na www.kooplast.cz

– snadný a rychlý přehled o nabízených variantách  
skleněných nábytkových rolet a jejich cenách

– zamezuje omylu při sestavení konfigurace,  
nabízí pouze technicky možné kombinace

– obsahuje kompletní nabídku typů posuvů, systému vedení, 
systému navíjení, barevného provedení a formy dodání

– pro lepší orientaci v sortimentu je součástí interaktivní 
menu s podrobným popisem jednotlivých variant

– po vyplnění fakturačních údajů  
lze využít jako on-line objednávku
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GLASS	BOX	 	termín dodání do 24 hodin 

 – skleněné rolety v atraktivních dekorech skel a příslušenství

 – praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí  
okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký 
uživatelský komfort

 – možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství

skladem

skleněná lamela  
40 mm

nákres 1:1

vnější výška 
(mm)

vnější šířka  
(mm)

dekor  
(příslušenství a lamel) obj. číslo

1320

600

černá lesk/01 Glass1/01/01L

bílá lesk/02 Glass1/02/02L

hliník natural/sat Glass1/Nat/sat

nerez broušený/cap Glass1/Ne/cap

900
bílá lesk/02 Glass2/02/02L

hliník natural/sat Glass2/Nat/sat

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky 

lamely vysoce odolné bezpečnostní sklo, tl. 4 mm 

šířka lamel 40 mm

dekor lamel černá lesk, bílá lesk, cappuccino, satinato

dekor příslušenství černá lesk, bílá lesk, nerez broušený,  
hliník natural 

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální 

rozměry pouze uvedené v tabulce

tl. lamina 16, 18 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 302 mm

výška kazety 186 mm

obsah balení
roletový box (roletový pancíř, koncová a krycí lišta, 
vyvažovací mechanika), naložené vodicí profily + 
záslepky

40

4

bílá lesk / 02L 

Dekory	příslušenství		(vodicí profily)

Dekory lamel 
černá lesk / 01L cappuccino / cap satinato / sat (pískované sklo)

bílá lesk / 02 černá lesk / 01 nerez broušený / Nehliník natural / Nat

Orientační fotografie.
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dekory lamel a dekory příslušenství lze libovolně kombinovat

vnější výška  
(mm) 

vnější šířka  
(mm)

dekor  
příslušenství obj. číslo

1320

600

černá lesk/01 Glass7/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass7/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass7/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass7/Ne/dekor lamel

900

černá lesk/01 Glass8/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass8/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass8/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass8/Ne/dekor lamel

1500

600

černá lesk/01 Glass9/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass9/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass9/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass9/Ne/dekor lamel

900

černá lesk/01 Glass10/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass10/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass10/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass10/Ne/dekor lamel

vnější výška  
(mm) 

vnější šířka  
(mm)

dekor  
příslušenství obj. číslo

900

600

černá lesk/01 Glass3/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass3/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass3/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass3/Ne/dekor lamel

900

černá lesk/01 Glass4/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass4/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass4/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass4/Ne/dekor lamel

1200

600

černá lesk/01 Glass5/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass5/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass5/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass5/Ne/dekor lamel

900

černá lesk/01 Glass6/01/dekor lamel

bílá lesk/02 Glass6/02/dekor lamel

hliník natural/Nat Glass6/Nat/dekor lamel

nerez broušený/Ne Glass6/Ne/dekor lamel
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GLASS	BOX	– na objednání   termín dodání do 4 týdnů



 – skleněné rolety v atraktivních dekorech skel a příslušenství

 – úchytka sladěna s dekorem lamel (pro dekor satinato je dekor  
úchytky shodný s dekorem příslušenství)

 – praktický kazetový systém s vyvažovací mechanikou zajistí  
okamžitou a jednoduchou montáž, tichý chod a vysoký  
uživatelský komfort

 – možnost vzájemně kombinovat dekor lamel a příslušenství

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky

lamely vysoce odolné bezpečnostní sklo, tl. 3 mm

šířka lamel 50 mm

dekor lamel černá lesk, kouřově černá, bílá lesk, satinato

dekor příslušenství černá mat, hliník broušený, nerez broušený

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou

provedení kazetový systém

posun pouze vertikální 

rozměry pouze uvedené v tabulce

tl. lamina 18, 19 mm

min. vnitřní 
hloubka korpusu 296 mm

výška kazety
145 mm pro skříň do výšky 1 000 mm

185 mm pro skříň do výšky 1 500 mm

obsah balení roletový box (roletový pancíř, vyvažovací mechanika), 
krycí lišta, úchytka, naložené vodicí profily + záslepky

VETRO LINE termín dodání do 14 týdnů

satinato black / 01sat

Dekory lamel 
satinato / sat  (pískované sklo)

optiwhite / 02L smoked / sm

skleněná lamela  
50 mm

nákres 1:1

vnější výška 
(mm)

vnější šířka  
(mm) dekor příslušenství

600–1000

600

hliník broušený/Al

nerez broušený/Ne

černá/01

900

hliník broušený/Al

nerez broušený/Ne

černá/01

1000–1500

600

hliník broušený/Al

nerez broušený/Ne

černá/01

900

hliník broušený/Al

nerez broušený/Ne

černá/01

Dekory	příslušenství	(vodicí profily, krycí lišta, úchytka)

nerez broušený / Nehliník broušený / Al černá mat / 01 
(černá onyx 1995L)

Orientační fotografie.

Při objednání zadejte dekor příslušenství i dekor lamel!

novinka
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 © KOOPLAST

nestandardní provedení … tam kde ostatní končí, máme stále co nabídnout

– barevné sjednocení – lakovaná roleta / přizpůsobení 
k ostatním prvkům v interiéru

– komfort – elektroroleta / obsluha dálkovým ovladačem
– extrémní podmínky (požadavky, prostředí) – venkovní roleta 

tvarová stálost, pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům
– originalita, jedinečný estetický doplněk – fotoroleta  

pro dotvoření kreativního prostoru

SPECIÁLNÍ ROLETY
NA MÍRU  –  termín dodání 1 až 4 týdny

– varianty dodání
 řešení pro libovolný rozměr, rolety na míru
 • FIX SET: lakovaná roleta, fotoroleta
 • KOOBOX: lakovaná roleta, fotoroleta
 • SET: elektroroleta, venkovní roleta
 • BOX: venkovní roleta
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KONFIGURÁTOR MAX na www.kooplast.cz

– snadný a rychlý přehled o nabízených variantách  
nábytkových rolet a jejich cenách

– zamezuje omylu při sestavení konfigurace,  
nabízí pouze technicky možné kombinace

– obsahuje kompletní nabídku typů posuvů, systému vedení, 
systému navíjení, barevného provedení a formy dodání

– pro lepší orientaci v sortimentu je součástí interaktivní 
menu s podrobným popisem jednotlivých variant

– po vyplnění fakturačních údajů  
lze využít jako on-line objednávku
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LAKOVANÁ ROLETA  termín dodání do 3 týdnů

– výhody:
  • originalita a výjimečnost interiéru 
 • barevné sjednocení funkčních a dekorativních prvků
  • možnost dodat jednotlivým profilům identický vzhled
  • výběr z neomezené škály barev
 • v rámci jednoho lakování je možné lakovat více typů profilů

– lakování pouze pro rolety metallic line (lamely 20 a 25 mm) 

– lze použít pro systémy vedení rolet metallic line systém TOP 
a FRAME 

– doporučené rozměry dle typu vedení: rolety metallic line  
(viz str. 10)

– pro objednání lakované rolety potřebujeme jen:
  • dekor RAL
  • stupeň lesku / matu (nelze ve vysokém lesku)
  • typ roletových lamel
 • typ systému vedení
 • typ posuvu
 • vnitřní rozměr skříňky

– obsah balení: 
• zafixovaný roletový pancíř  
• koncová a krycí lišta v přesném rozměru 
• příslušné vodicí profily v přesném rozměru 
• standardní příslušenství – dle zvoleného typu vedení a navíjení 
• montážní návod

kompletní roletový systém na míru v libovolném dekoru RAL
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– pro veškeré systémy rolet s výjimkou skleněných

– pouze pro vedení TOP, FRAME a naložené vedení (RC11)

– pouze pro vertikální posun

– doporučené rozměry dle typu vedení:
 • rolety plastové a metallic line viz str. 10
 • rolety dřevěné viz str. 29 
 • rolety venkovní viz str. 40 

– dodání pouze s elektrickým pohonem (navíjení pod stropem 
skříňky)

– dodání pouze s montáží

– vhodné i pro maximální rozměry 
(šířka 2 800 mm, výška 2 300 mm)

– pro objednání elektrorolety potřebujeme jen:
  • typ rolety
 • typ systému vedení
 • typ ovládání elektrického pohonu
 • vnitřní rozměr skříňky

– obsah balení:
 • zafixovaný roletový pancíř
 • koncová a krycí lišta v přesném rozměru
 • příslušné vodicí profily v přesném rozměru
 • elektrický pohon
 • dálkové ovládání (standardně) nebo příprava pro vypínač
 • standardní příslušenství – dle zvoleného typu rolety

ELEKTROROLETA  termín dodání do 2 týdnů

kompletní roletový systém na míru včetně elektrického pohonu s dálkovým ovládáním nebo 
s přípravou pro vypínač

– odolné hliníkové lamely v šířce 41 mm s PUR výplní 

– připraveno na přesný rozměr (tolerance rozměru ±3 mm)

– praktické navíjení do horního boxu zajistí okamžitou  
a jednoduchou montáž

– ve standardní nabídce několik barevných odstínů,  
možnost lakování na libovolný dekor RAL

– díky vyvažovací mechanice nebo elektropohonu  
jsou vhodné i pro nadlimitní rozměry (šířka nad 1500 mm,  
výška nad 2000 mm)

– pouze pro vertikální posuv

– vodicí profily s protiprachovými kartáčky lze umístit dovnitř  
otvoru (vložené) i před otvor (naložené, nutno specifikovat  
v objednávce) 

– možnost doplnit rozpěrným roletovým zámkem, zafrézovanými  
úchytkami

– vhodné zejména pro technické a komerční prostory 
(stravovací zařízení, technické místnosti, kanceláře,…)

VENKOVNÍ ROLETA  termín dodání do 3 týdnů

kompletní roletový systém na míru včetně vyvažovací mechaniky nebo elektrického pohonu
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– pro objednání venkovní rolety potřebujeme jen:

    • typ navíjení rolety (vyvažovací mechanika  
     nebo elektropohon)

    • vnitřní rozměry skříňky (otvoru)
    • orientace boxu (do interiéru nebo exteriéru)
    • umístění vodicích profilů (vložené nebo naložené)
    • dodání roletového zámku, zápustných úchytek

– obsah balení:
    • roletový box – roletový pancíř, koncová lišta  

    vč. zafrézovaných úchytek, vyvažovací mechanika  
    nebo elektropohon

    • vodicí profily vč. předvrtaných otvorů 
    • montážní návod

rozpěrný roletový zámek 
– pouze v dekorech bílá, stříbrná a tmavě hnědá

oboustranná zafrézovaná úchytka (2 ks) 
– pouze v dekorech bílá, stříbrná a tmavě hnědá

Boxové provedení
 • připraveno na přesný rozměr 
 • jednoduchá montáž

červená (cca RAL 3004)

Výběr	z	možných	dekorů	lamel	a	příslušenství	(box, vodicí profily)

Doplňky

sněhově bílá (cca RAL 9016) šedá (cca RAL 7038) stříbrná (cca RAL 9006) hnědá (cca RAL 8019)

antracit (cca RAL 7016) černá (cca RAL 9005) slonová kost (cca RAL 1015)bronz lakovaní (libovolný dekor RAL)

…další dekory na dotaz

Orientační fotografie.
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– motiv dle vlastního návrhu 

– nebo vybírejte z více než 700 motivů z naší galerie  
na www.kooplast.cz

– tiskneme pouze na plastové FIX pancíře

– možnost výběru libovolného systému vedení, navíjení (viz str. 6)

– cena na dotaz – dle individuálních požadavků

Pro objednání FOTOrolety potřebujeme jen:

– vnitřní rozměry skříňky, dekor rolety, typ posuvu,  
typ systému vedení

– typ potisku – celoplošný nebo částečný (v případě částečného 
potisku uveďte přesné rozměry motivu a jeho umístění, 
viz nákres: a = šířka motivu, b = výška motivu 
   x =  vzdálenost levého dolního rohu motivu  
    od levé vodicí lišty 
   y =  vzdálenost levého dolního rohu motivu 

     nad koncovou lištou

– motiv potisku (potřebné minimální rozlišení vaší předlohy  
je 80 dpi 1:1, což odpovídá např. rozměru 50 x 50 cm  
s min. rozlišením 2,5 MPix, rozměr 50 x 100 cm = 5 MPix)

FOTOROLETA  termín dodání do 7 pracovních dní

kompletní roletový systém na míru s libovolným potiskem lamel

a

x

b

y

VÁŠ
 MO

TIV

(fot
o, l
ogo

 ...)
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VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

LAKOVANÁ	ROLETA
– Z důvodu použité technologie nelze lakovat plastové  

povrchy, lakují se pouze rolety s hliníkovým povrchem,  
tj. rolety metallic line nebo celohliníkové rolety. 

– POZOR, vzhledem k odlišné technologii lakování  
může výsledný dekor rolety vykazovat drobnou odchylku  
v porovnání s jiným podkladovým materiálem (nelze  
očekávat identický dekor lakované rolety a např. lamina).

ELEKTROROLETA
Elektropohon lze použít pouze pro vertikální posun rolet.

Ovládání	rolety
– Roleta s elektrickým pohonem může být dodána  

s dálkovým ovládáním nebo vypínačem.

Připojení	k	elektroinstalaci
– Doporučujeme připojení formou zástrčky z důvodu  

případného servisního zásahu, není nutný opětovný  
odborný zásah do elektroinstalace.  
Ideální je umístění zásuvky v blízkosti motoru.

Výpadek	elektrického	proudu
– V případě výpadku elektrického proudu nebude možné  

roletu otevřít. Při zadávání rolety do výroby je možné  
objednat roletu s nouzovým otevíráním (ručně klikou přes 
nouzovou převodovku).

VENKOVNÍ	ROLETA
Dodání	formou	boxu
– Prostor potřebný pro montáž boxu je závislý na velikosti rolety, 

od 125 do  205 mm.
– Montáž boxu je velice jednoduchá, box je pomocí zámků 

nasazen na vodicí lišty a není nutná další montáž (uchycení  
ke korpusu apod.).

– Vývod elektřiny z boxu je možný na všechny strany.

Vodicí	profily
– Vodicí profily lze upevnit dovnitř korpusu i na hranu korpusu.

Úchytky
– Koncovou lištu lze doplnit o zafrézované úchytky (jen 

v dekorech bílá, šedá a tm. hnědá).

Elektropohon
– Na výběr s dálkovým ovladačem nebo s přípravou pro vypínač.

Uzamykání	rolet
– Venkovní rolety lze doplnit rozpěrným zámkem, který je 

zamykán do vodicích profilů.

Dekory
– POZOR, u některých dekorů nelze sjednotit dekor roletových 

lamel, boxu a vodicích profilů (je nutné kombinovat různé 
dekory).

FOTOROLETA
– Potisk lze realizovat pouze na plastový roletový pancíř, ostatní 

komponenty (koncová a krycí lišta, vodicí profily) potisknout 
nelze a je nutné je dokombinovat v jiném dekoru.
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K o n t a k t u j t e 	 n á s …

OBCHODNÍ	PORADCI	a	EXPEDICE	v	jednotlivých	regionech	ČR

1

4
3

2

1
Petr Toman +420 734 447 630 toman@kooplast.cz

Martina Prudká +420 515 550 533
+420 734 447 633

prudka@kooplast.cz

2
Jiří Masný +420 777 639 761 masny@kooplast.cz

Alena Palatková +420 515 550 534
+420 602 567 305

palatkova@kooplast.cz

3
Jiří Kropáček +420 734 447 632 kropacek@kooplast.cz

Ing. Romana Přichystalová +420 515 550 536
+420 734 447 631

prichystalova@kooplast.cz

4
Ivan Juříček +420 734 443 896 juricek@kooplast.cz

Ing. Lenka Kotuličová +420 515 550 531
+420 736 539 993

kotulicova@kooplast.cz



KOOPLAST, s.r.o., provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice

tel.: +420 515 550 540, +420 602 567 305 

e-mail: info@kooplast.cz, www.kooplast.cz


