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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.

novinka

… jednodušší už to být nemůže



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



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. k dodání do 14 dnů k dodání do 21 dnů
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Tiskové chyby vyhrazeny.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

19



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

titanio / 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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Tiskové chyby vyhrazeny.

 – 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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