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skvělé řešení
NALOŽENÉ vedení (vodící profily naložené před korpusem)

VLOŽENÉ vedení (vodící profily souběžně s hranou korpusu)

Frame
spodní hliníkové profily 
s krycím profilem ve stejném 
dekoru, jako celá roleta

TOP
spodní hliníkové profily 
s krycím profilem ve stejném 
dekoru, jako celá roleta

zafrézované
plastové profily

naložené s mechanikou C3
celohliníkové profily  
v dekoru hliník a nerez
(jen pro metallic line)

šroubované
plastové profily  
pouze v uni barvě

zafrézované flexibilní
plastové profily
umožňující vytvářet
libovolné rádiusy

1

KOOBOX
- kompletní roletový 
systém na míru 
vč. zafixování roletového 
pancíře

- jednoduchá  
a rychlá montáž díky  
boxovému provedení

- pro max. vnitřní 
rozměry skříně:  
šířka 1 464 mm,  
výška 1 300 mm

termín dodání: 
do 4 pracovních dnů

ROLETOVÝ  
FIX SET
- roletový systém 
na míru vč. zafixování 
roletového pancíře 

- doporučené vnitřní 
rozměry skříně: 
šířka max. 1164 mm, 
výška max. 1964 mm

termín dodání: 
do 4 pracovních dnů

METRÁŽ
roletové komponenty 
dodány v délkách 2,5 m, 
bez přípravy na míru 

termín dodání: 
do 24 hodin

ROLETY REHAU (plastové a metallic line)
 VHODNOST A KOMBINACE vedení, navíjení a dekorů 

doporučujeme prověřit v KONFIGURÁTORU ROLET REHAU

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)

plastové lamely
45 mm (RB1C)

plastové lamely
25 mm (R25B)

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)

24,2

PP

8

45

PP

8

zářivě bílá / 02Z 
(RAL 9016)

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

26,5
PP

8

lakovaní (RAL)nerez / Ne (Al fólie)hliník / Al (Al fólie)

Orientační fotografie.

plastové lamely
24 mm (RNB)

metallic line lamely
25 mm (R25C)

metallic line lamely
20 mm (RC01)

TYP POSUVU A SYSTÉMU NAVÍJENÍ SYSTÉM VEDENÍ DEKORY FORMA DODÁNÍ

pro systém navíjení  1 2 3 5 64 pro systém navíjení  2

pro systém navíjení 1 2 3 5 64

pro systém navíjení  3 5 64 pro systém navíjení   5 64

pro systém navíjení  2 3 54


