ROLETY

SYSTÉM VEDENÍ

1 do šneku s vyvažovací
mechanikou

DŘEVĚNÉ ROLETY

4 dozadu bez vyvažovací
mechaniky

SKLENĚNÉ ROLETY

(bez vyvažovací
mechaniky)

5 dozadu

1 2 6

naložené vedení
vodicí profily
naložené
před korpusem

- Kompletní roletový
systém na míru

pro systém navíjení

3 4 5

- Pro max. vnitřní rozměry
skříně:
šířka 1 764 mm
výška 2 164 mm

nerez
broušený / Ne

bílá lesk / 02

(nejblíže k RAL 9016)

na výběr plný, děrovaný nebo kombinovaný pancíř

děrovaný

roletový pancíř s povrchovou úpravou

frézované
vedení

jasan

pro systém navíjení

1 2 3 4
5 6

vodicí profily
naložené
před korpusem

pro systém navíjení

- Kompletní roletový
systém na míru
- Pro max. vnitřní
rozměry skříně:
šířka 1 164 mm
výška 1 200 mm

černá lesk / 01L

dub

bílá lesk / 02L

1

bílá lesk / 02

termín dodání:
do 4 pracovních dnů
(platí jen pro skladové dekory)

satinato / sat

(pískované sklo)

satinato
black / 01sat

dekory příslušenství
černá lesk / 01

americký ořech

2 3 4
5 6

dekory lamel

termín dodání:
do 4 pracovních dnů

kombinovaný (1:1)

skladové dekory (lakovaná dýha)

pro systém navíjení

SPECIÁLNÍ

6 do šneku

lamely 40 mm

plný

naložené vedení

posuv
horizontální

vodicí profily
souběžně
s hranou korpusu

hliník
natural / Nat

pro systém navíjení

2 do šneku bez vyvažovací
mechaniky

3 dozadu s vyvažovací
mechanikou

vodicí profily
naložené
před korpusem

lamely 25 mm

vložené vedení

FORMA DODÁNÍ

8

posuv
vertikální

HLINÍKOVÉ ROLETY

naložené vedení

DEKORY

8

TYP POSUVU A SYSTÉMU NAVÍJENÍ

VHODNOST A KOMBINACE vedení, navíjení a dekorů
doporučujeme prověřit v KONFIGURÁTORU ROLET MAX

(ostatní)

hliník natural / Nat

dekory lamel a příslušenství lze vzájemně kombinovat

nestandardní provedení rolet
lakované rolety – plastové rolety na míru v libovolném dekoru RAL
elektrorolety – plastové rolety na míru vč. elektrického pohonu
fotorolety – plastové rolety na míru s libovolným grafickým potiskem lamel
venkovní rolety – hliníkové rolety na míru, vhodné zejména pro nadlimitní rozměry

nerez broušený / Ne

Nelze na míru
optiwhite / 02L

černá mat / 01

(černá onyx 1995L)

smoked / sm

- Kompletní roletový systém
v typizovaných rozměrech
- Pro vnitřní
rozměry skříně:
šířka 564 a 864 mm
výška od 864 do 1 464 mm
termín dodání:
2 až 4 týdny
(dle provedení),
vybrané dekory
a rozměry skladem

