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Našim cílem je vložit Vám do rukou značkový, jasně identifi kovatelný 

výrobek. Chceme se hlásit k odpovědnosti za kvalitu a vysokou 

technologickou úroveň našich produktů.

▲ Variabilita provedení (hliník, plast)

▲ Dva typy vodících lišt

▲ V provedení s látkou den-noc

Luna
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Luna
Základní specifi kace produktu

Interiérová roleta Luna
Základní specifi kace produktu

2-00678-XXXX-0

Ovládání manuální

Tenký řetízek ø 3,2 pro vytahování a stahování rolety (barva sladěna s barvou profi lu).

Specifi kace

Horní profi l Dolní profi l

pro klasické provedení

Dolní profi l

pro provedení den/noc

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

RR 07

66 x 35 x 1

Al

RR 07/1

66 x 35 x 1

PVC

RR 08

10 x 15

Al

RR 08/3

8 x 16

Fe

RR 08/1

19  x 23

Al

P 051

Ø 15

Fe

RR 08/4 + trubka RR08/41

8 x 16 + Ø 8

Al + Fe trubka

Barva RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost

RAL 1002 pinie
RAL 9006 stříbrná
RAL 8004 kaštan
RAL 8014 hnědá

šedá bílá

Renolit Mahagon
Dub světlý
Zlatý dub

Ořech
Višeň

Vodící lišta Brzda Atypy Montáž

plochá „U“

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

RR 14

33,5 x 4 x 1

Al

RR 14/1

13,5 x 22

PVC

standardně ne do okenního křídla 

Barva RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost

RAL 1002 pinie
RAL 9006 stříbrná
RAL 8004 kaštan
RAL 8014 hnědá

Renolit Mahagon
Dub světlý
Zlatý dub

Ořech
Višeň

Plastové komponenty v barvě profi lu

* U provedení den-noc se používá “U” lišta, dolní profi l RR 08/1 a lze volit také vedení lankem.

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1400 1700 1,5 m2
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Luna 
Objednávkový formulář

Interiérová roleta Luna
Návod na vyměření

1. Montáž do okenního křídla

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

šířka rolety X = šířka od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu zasklívací lišty a to nahoře, v místě uchycení rolety. U oken s kolmou 

zasklívací lištou se šířka rolety rovná šířce skla včetně případného gumového čí silikonového těsnění. V případě předsazených, či jinak  tvarova-

ných zasklívacích lišt je vyměření nutno konzultovat.    

výška rolety Y = výška od horního vrcholu zasklívací lišty ke spodnímu vrcholu zasklívací lišty.

Pozn. pro roletu LUNA předsazenou se udává celkový rozměr rolety, včetně horního profi lu, bočních desek s krytkami. 

Pozor:

Aby bylo dosaženo otevření okna na 90°, musí být vzdálenost mezi rámem 

okenního křídla a špaletou minimálně 40 mm.
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Luna
Návod na montáž

Upozornění: Pro montáž rolety Luna musí být min. hloubka zasklívací lišty 14 mm.

Pomůcky k montáži:

- svinovací metr 

- vrtačka, vrtáky

- bit PZ1, PZ2

- tužka, nůž, nůžky 

- odmašťovací přípravek (mýdlová voda, tech. benzín, atd.)

Pro montáž boční desky P+L Pro uchycení horního profi lu pro uchycení vymezovače řetízku

vrut 3 x 12 3 x 20 3,9 x 16

vrták Ø 2 mm – 3 mm

Vlastní montáž:

-  sundejte boční kryty rolety RRn 02/1 a RRn 01 (při ovládání vlevo), povytažením k sobě.

-  přiložte roletu na okenní křídlo a zkontrolujte, zda odpovídá šíři okna. Proveďte kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně, doporuču-

jeme poznačit si pozici vrutů otvory v obou bočních deskách na zasklívací lišty okenního křídla, dbejte přitom na vodorovnou polohu rolety!

-  doporučujeme zkontrolovat počet a typ dodaných vrutů a předvrtat čtyři otvory pro uchycení rolety tenkým vrtákem,

-  pomocí dodaných vrutů přišroubujte roletu do zasklívacích lišt na levé straně a stejně tak na pravé straně. V případě předsazených, či jinak 

tvarovaných zasklívacích lišt, nutno roletu i vodící lišty vypodložit podložkami (nejsou součástí dodávky), 

-  dbejte zvýšené opatrnosti při volbě délky vrutů pro různé hloubky zasklívacích lišt (standardně se dodává vrut 3 x 12 mm). Mohlo by dojít 

ke kontaktu vrutu s vakuovým dvojsklem a k jeho poškození.

-  není-li možno použít k upevnění rolety vrutů, podlepte vrchní část horního profi lu RR 07 po celé jeho šíři oboustrannou lepicí páskou, stejně 

jako spodní plochy obou bočních desek a roletu přilepte k předem očištěnému a odmaštěnému oknu.

-  nasuňte boční kryty zpět na roletu, 

-  montáž vodících lišt:

Zkontrolujte správnou délku vodících lišt, sundejte ochrannou vrstvu oboustranné lepící pásky a vodící lišty nalepte na dobře očištěné 

a odmaštěné zasklívací lišty dle spodního obrázku. Pro variantu předsazené roletky, se místo plochých vodících lišt, dodávají vodící lišty 

ve tvaru U. Montáž je totožná. 

-  nastavení dolního dorazu:

Spusťte roletu do úrovně spodní polohy a nasaďte na řetízek spojku řetízku IS 28 tak, aby se dotýkala horní boční krytky a zacvaknutím jej 

spojte. Přišroubujte vymezovač řetízku.

Interiérová roleta Luna
Návod na montáž

vodicí lišta plochá

sklo

oboustranná
lepicí páska

gumové těsnění

zasklívací lišta
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Luna (“U” lišty)
Návod na montáž

▲ Elegantní design

▲ Montáž bez nutnosti vrtání do křídla 

▲ V provedení s látkou den-noc

Nemo
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Nemo
Základní specifi kace produktu

2-00820-XXXX-0

Ovládání manuální

Tenký řetízek ø 3,2 pro vytahování a stahování rolety (bar-

va sladěna s barvou profi lu).

Specifi kace

Trubka

tenká

Trubka

hrubá

Dolní profi l

pro klasické provedení

Dolní profi l

pro provedení den/noc

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

RRn 15/1

Ø 15

Fe

RRn 15

Ø 17

Al

RR 08

10 x 15

Al

RR 08/1

19  x 23

Al

RR 08/3

8 x 16

Fe

RR 08/4 + trubka RR08/41

8 x 16 + Ø 8

Al + Fe trubka

P 051

Ø 15

Fe

Barva stříbrná RAL 9010 bílá šedá

Brzda Atypy Montáž

standardně ne na křídlo šroubováním

na křídlo pomocí závěsů (bez vrtání)

Plastové komponenty v barvě bílé.

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1400 1700 1,5 m2

Interiérová roleta Nemo 
Objednávkový formulář
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Nemo
Návod na vyměření a montáž

Montáž na okenní křídlo

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

Šířka rolety X = skutečná šířka včetně ovládacího mechani-

smu a bočních konzol roletky. Zastíněná plocha (šíře látky) 

je o 32 mm menší než skutečná šíře roletky.

Výška rolety Y = celková výška včetně bočních konzol roletky.

Pomůcky k montáži:  

- vrtačka, vrtáky

- svinovací metr

- bit PZ2 

- tužka, nůž, nůžky 

Pro montáž boční desky P+L Pro uchycení horního profi lu pro uchycení vymezovače řetízku

vrut 3 x 12 3 x 20 3,9 x 16

vrták Ø 2 mm – 3 mm

Vlastní montáž:

- zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá požadované šíři,

-  naznačíme místo pro uchycení bočních plastových dílů rolety a předvrtáme otvory menším vrtákem (na jeden díl dvě kotvící místa), roleta 

musí být namontována ve vodorovné poloze,

- boční konzoly přišroubujeme dodanými vruty,

- hřídel rolety na opačné straně ovládání nasuneme do dílu s křížovým čepem, vloženým již v boční konzole

- na stranu s ovládáním nasadíme komponentu s křížovým čepem a celý tento segment nasuneme do drážek boční konzoly roletky,

- takto vloženou hřídel zajistíme čelními krytkami proti vypadnutí,

- pomocí druhé spojky řetízku nastavíme spodní koncovou polohu,

- zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy.

Roletku je možné také namontovat ve verzi římské rolety. Před samotným uchycením hřídele do bočních konzol je nutné uchytit do předpři-

pravených otvorů v těchto konzolách také konec látky s profi lem.

Roletku je možné také namontovat na speciální závěsy bez nutnosti šroubovat do okenního křídla. Boční konzoly se vkládají z boku do speciál-

ních závěsů a tyto se pak zachycují za horní část okenního křídla.

Interiérová roleta Nemo
Návod na vyměření a montáž

Montáž na boční konzoly
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

▲ Luxusní doplněk interiéru

▲ Moderní design

▲ Dvě varianty provedení – ozdobná kulatá a plochá lišta

▲ Led-diodové osvětlení umístěné v horní liště

▲ Možnost regulace intenzity světla

▲ Snadná montáž do stropu nebo na stěnu

▲ Široká škála barevných odstínů látek

Sunlite
Interiérová roleta Nemo
Návod na vyměření a montáž

Montáž na závěsy
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

MECHANIZMUS OVLÁDÁNÍ
FR RC2502
FR RC3801

TRUBKA         
FR T25X0.65X600
FR T38x1x6000

PÁSEK PLASTOVÝ 
RHD 09

ŘETÍZEK OVLÁDACÍ
V 0311
VRO 0311ŠROUB M6x16

ŠROUB M8x20

ŠROUB 5x10

SPOJKA ŘETÍZKU
VRO 0028
IS 28 9010

TĚŽÍTKO
RR 08/1

KONCOVKA TĚŽÍTKA
RR 10/1 9016
RR 10/2 9016

ZAJIŠŤOVACÍ PASPULE
VRO 0009

PÁSKA LED
VRO 0020
VRO 0021

ZDROJ
VRO 0022
VRO 0023

ZDROJ
VRO 0024

     EFEKTOVÝ MODUL S DAL. OVLÁDÁNÍM
       VRO 0026

STMÍVAČ
VRO 0027

VODIČ
VRO 0019

DOLNÍ PROFIL

KRYTKA  

NÁLEPKA

KOTEVNÍ DESKA

ČEP      
VRO 0008

SPOJOVACÍ ÚHELNÍK

RR 10 9010

VRO 0007

KRYTKA    
P 019/1 9006

P 019/2 9006
KRYTKA    

PŘEDNÍ LIŠTA
P 018/4 PU52
P 016/1

VYNÁŠECÍ KONZOLA
VRO 0006
VRO 0006/1

VRO 0005
VRO 0005/1

VYNÁŠECÍ KONZOLA

VRO 0012
VRO 0010
VRO 0011

 
 

B - návin od oknaA - návin k oknu (standard)

Ovládání manuální

hrubý řetízek ø 4,5 pro vytahování a stahování rolety (plastový řetízek, kovový řetízek )

Specifi kace

Interiérová roleta Sunlite
Základní specifi kace produktu

Ozdobná lišta

kulatá *

Ozdobná lišta

plochá *

Trubka

tenká

Trubka

hrubá

Dolní profi l Brzda Atypy Montáž

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

P 018/4

ø 41

Al

P 016/1

20 x 39

Al

RR 15

ø 25 x 0,5

Al

RR 15/1

ø 38 x 1,1

Al

RR 08

15 x 10

Al

RR 08/1

23 x 19

Al

standardně ne před okenní otvor (stěna)

do okenního otvoru (strop)

Barva elox stříbrná elox

RAL 9010 bílá RAL 9010 bílá 

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 2400 (pro ø 38) 1700 3 m2

300 1400 (pro ø 25) 1700 3 m2

Poznámka: Od 300 mm do 1390 mm šířky a do 1700 mm výšky je použita navíjecí trubka o průměru 25 mm. Od 

šířky 1400 mm je použita navíjecí trubka o průměru 38 mm.

* Do ozdobné horní lišty (podél její horní nebo spodní části) může být zakomponován led-diodový pásek, který vydává bílé nebo barevné RGB světlo, 

jehož intenzitu si můžete libovolně regulovat.

K ovládání intenzity osvětleni slouží: stmívač nebo dálkový ovladač s přijímačem. Plastové komponenty v barvě bílé a šedé. 

Plastový řetízek pouze v barvě bílé.

*** plošný spoj určený do zástavby jakéhokoli vypínače bez aretace

8) zdroj do zaomítací krabice, do max.šířky roletky 2,4m

9) Krycí profi l s RGB osvětlením, ovládání lze pouze dálkovým ovládačem.

Přijímač 2A do 9m délky LED pásku, přijímač 4A do 19m délky LED pásku.

Interiérová roleta Sunlite 
Objednávkový formulář

2-00805-0000

- do 9m
- do 19m
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Interiérová roleta Sunlite
Návod na vyměření

Interiérová roleta Sunlite
Návod na montáž

Pomůcky k montáži:  

- vrtačka

- vruty, hmoždinky (dle materiálu nosného prvku) 

- nůž, nůžky 

- imbus č.4

Kontrola:

-  před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce 

zboží, tím   předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. 

připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž:

-  zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá objednaným rozměrům

-  naznačíme místo pro uchycení bočních montážních konzol rolety (na jeden 

díl dvě kotvící místa), roleta musí být namontována ve vodorovné poloze

-  do naznačených míst vyvrtáme otvory patřičné velikosti, dle zvolených kot-

vících prvků, montážní konzoly sejmeme z rolety a uchytíme spojovacími 

prvky ke zdivu 

-  na čepy montážních konzol nasuneme celou roletu (1)  a z hora zajistíme 

šroubem M5 x 10 (2)

-  pomocí dvou spojek řetízku doseřídíme horní a spodní koncovou polohu, 

bude-li třeba.

-  zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy

Led osvětlení:

Pokud je součástí dodávky také Led osvětlení, je zapotřebí počítat v průběhu 

montáže také s elektronickým zapojením.(Protahováním přívodních kabelů 

atd.)

Práce na elektrickém vybavení rolety, smí být prováděny pouze pra-

covníkem s příslušnou kvalifi kací. (vyhláška 50/78 Sb)

Montáž na strop nebo na stěnu. 

Šířka rolety (objednací rozměr š ) = požadovaná šířka látky + 70 mm kotvící prvky 

(K1+K2).

Pozor! - zástavbové rozměry rolety jsou o 200 mm větší (100 mm na každé straně) 

než je šířka rolety (skutečná šíře celého prvku rolety včetně ozdobného krycí lišty L).

Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry do šíře 2400 mm.

 X < 1400 mm  ø trubky 25 mm

 1400 mm < X < 2400 mm  ø trubky 38 mm

       

Výška rolety (objednací rozměr v ) = požadovaná celková výška rolety včetně ozdobné horní lišty.

Výšku rolety vyrábíme s přesností na milimetry do výšky 1700 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 

 

Délka ovládání:

pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí se standardně 2/3 z výšky rolety. 

▲ Jednoduchý design

▲ Široká škála barevných odstínů látek

▲ Snadná manipulace a montáž

Rollite
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

3-00205 Kolo řetízku

3-00208

3-00207

3-00204

3-00867

3-00218

3-01224

2-00015

3-00695

2-00017 3-00206

Vrut

2-00018

3-00806

2-00016

3-00203

3-00202

plochá
3-00874

3-00808
3-00869

Látka

A 70/1
2-00086

3-00807

Vrut
3-00201

3-00200

3-00858

3-00209

2-00004 Řetízek

Spojka řetízku

3-00047

Vrut

Ovládání manuální

Tenký řetízek ø 3,2 pro vytahování a stahování rolety (barva sladěna s barvou profi lu).

Interiérová roleta Rollite
Základní specifi kace produktu

Specifi kace

Horní profi l Dolní profi l Vodící lišta Vodící lišta Brzda Montáž

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

RR 07

66 x 35 x 1

Al

RR 08

15 x 10

Al

RR 14

33.5 x 4.1 x 1.05

Al

RR 14/1

13.5 x 22

PVC

standardně do okenního křídla 

Barva RAL 9010 bílá 

RAL 1015 slonová kost

RAL 1002 pinie 

RAL 9006 stříbrná 

RAL 8004 kaštan

RAL 8014 hnědá

Plastové komponenty v barvě profi lu

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1400 1700 1,5 m2

Atypická provedení nevyrábíme. 

2-00169-XXXX-C

Interiérová roleta Rollite 
Objednávkový formulář
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INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

X (Y)

Interiérová roleta Rollite 
Návod na vyměření

1. Montáž do okenního krídla

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

šířka rolety X = šířka od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu 

zasklívací lišty

výška rolety Y = výška od horního vrcholu zasklívací lišty k dolnímu vrcholu 

zasklívací lišty

U oken s kolmou zasklívací lištou se šířka (výška) rolety rovná šířce (výšce) 

skleněné výplně.

Upozornění:

Při montáži do okenního křídla brání horní profi l plnému otevření okna. Aby 

bylo dosaženo otevření okna na 90°, musí být vzdálenost mezi rámem oken-

ního křídla a špaletou min. 40 mm.

oken. rám

zaskl. lišta

sklo

Interiérová roleta Rollite
Návod na montáž
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26

Interiérová roleta Rollite (“U” lišty)
Návod na montáž

▲ Jednoduchý design

▲ Široká škála barevných odstínů látek

▲ Snadná manipulace a montáž

Verra



28 29

INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Látka
3-00885

Spojka řetízku

3-00047

3-00209

3-00869

3-00724

3-00725

Ovládání manuální

Hrubý řetízek ø 4,5 mm pro vytahování a stahování rolety (barva bílá).

Specifi kace

Trubka tenká Trubka hrubá Dolní profi l Brzda Instalace

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

RR 15

Ø 25 x 0.5

Al

RR 15/1

Ø 38 x 1.1

Al

RR 08

15 x 10

Al

standardně před okenní otvor (stěna)

do okenního otvoru (strop)

Barva RAL 9006 stříbrná RAL 9010 bílá

Plastové komponenty v barvě profi lu

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 2400 (pro Ø 38) 1700 3 m2

300 1400 (pro Ø 25) 1700 3 m2

Atypická provedení nevyrábíme.

Interiérová roleta Verra
Základní specifi kace produktu

Interiérová roleta Verra
Základní specifi kace produktu

2-00170-XXXX-C

2-00801-XXXX-0

Provedení Verra – metal
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Interiérová roleta Verra
Návod na vyměření

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

šířka rolety X = požadovaná šířka závislá na prostoru kolem okna 

výška rolety Y = požadovaná výška závislá na prostoru kolem okna 

Objednací rozměry (X, Y) jsou rozměry včetně upevňovacích prvků 
(držáků). 

X < 1400 mm Ø trubky 25 mm
1400 < X < 2400 mm Ø trubky 38 mm

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

šířka rolety X = šířka otvoru – cca 5 mm 

výška rolety Y = výška otvoru

Objednací rozměry (X, Y) jsou rozměry včetně upevňovacích prvků 
(držáků).

1. Montáž pred okenní otvor (na stenu)

2. Montáž do okenního otvoru (do stropu)

30

Interiérová roleta Verra
Objednávkový formulář
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Interiérová roleta Typ A50
Základní specifi kace produktu

Specifi kace

Trubka Držák rolety Dolní profi l Montáž

Rozměr (mm)

Materiál

ø 50

Al

10 x 4

Al

23 x 19

Al

25 x 10

Fe

před okenní otvor (stěna)

do okenního otvoru (strop)

Barva stříbrná bílá bílá

Atypická provedení nevyrábíme.

Plastové komponenty v barvě bílé.

Standardní rozměry min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

700 3000 3000 5 m2

Pro rozměry, které přesahují rozměry role látky, lze látku otočit a stříhat tak, aby bylo možno ji sešít z kusů na požadovanou výšku/šířku.

Může však docházet ke stranovým deformacím a dalším změnám vlastností látky.

Interiérová roleta Typ 186
Základní specifi kace produktu

Ovládání manuální

Klika  - pro vytahování a spouštění rolety

Ovládání motorické

Dálkový ovladač - pro vytahování a spouštění rolety

Spínač  - pro vytahování a spouštění rolety

Specifi kace

Trubka Boční držák

s montážním profi lem

Dolní profi l Montáž

Rozměr (mm)

Materiál

ø 38

Al

68 x 63

Al

Pozn.: montážní profi l je 

volitelný.

23 x 19

Al

25 x 10

Fe

před okenní otvor (stěna)

do okenního otvoru (strop)

Barva stříbrná bílá bílá

Atypická provedení nevyrábíme.

Plastové komponenty v barvě bílé.

Standardní rozměry min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

700 2400 1700 3 m2

Ovládání motorické

Spínač  - pro vytahování a spouštění rolety

(68)

6
3

8

pro
/ 38

Vyměření

objednací šířka
(rozměr přes držáky)

v
ýš

k
a

 r
o

le
ty

Objednací rozměry (rozměry hotové rolety):

šířka rolety X = požadovaná šířka rolety včetně držáků

Pozn. Zohlednit vhodný přesah rolety například při umístění před 

okenním výklenkem.

výška rolety Y = požadovaná výška rolety včetně horní hrany držáku

Interiérová roleta Verra
Návod na montáž
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PoznámkyInteriérová roleta Typ A50, 186
Objednávkový formulář
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