ROLETY

Nová roletová
sestava od
GEALANu
11

➊ síť proti hmyzu (integrovaná,

11

7

případně lze dodatečně namontovat)

➋ revizní přístup možný zespodu
anebo zevnitř

14

➌ skříňku lze použít

také jako
skříňku do novostaveb – možno
překrýt omítkou zvenku i zevnitř

➍ velmi dobrá tepelná izolace

3

3

➎ k dodání v mnoha barvách

4
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➏ vysoká stabilita díky silným

stěnám; možnost vložení
dodatečné výztuže do spodní
části skříňky
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➐ lze dosáhnout vysoké
odolnosti vůči větru

➑ dlouhé šroubovací kanálky pro
bezpečné upevnění motoru a
kuželové převodovky (pro
průměry hřídelí 40 a 60 mm)
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➒ jednoduché napojení roletové

skříňky na rám okna (díky
adaptačním profilům lze použít
pro různé profilové systémy)
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➓ polohu náběhového prvku lze
změnit

jednoduché upevnění směrem
nahoru pomocí otočné kotvičky

1

kompletní montáž roletové sestavy a okna možná už ve výrobě
skříňku lze vyrobit nezávisle na
výrobě okna
lze zvolit mini nebo maxi lamely
možnost volby pláště rolety z
plastu nebo hliníku
Vnější kryt lze zvolit hliníkový
nebo plastový
Lze použít téměř pro každé plastové, hliníkové nebo dřevěné
okno
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Roletová sestava: š x v 195 mm x 155 mm
Lze použít do výšky okna cca 140 cm (bez skříňky)
Síť proti hmyzu lze namontovat také dodatečně
Roletová sestava: š x v 240 mm x 195 mm
Lze použít do výšky okna cca 230 cm (bez skříňky)
Síť proti hmyzu lze namontovat také dodatečně
Při použití maxi lamel – možná výška okna až do 160 cm
Roletová sestava: š x v 250 mm x 245 mm
jako nová skříňka, kterou lze překrýt omítkou
Dimenzováno pro použití maxi lamel
Výška okna při použití hřídele 60 mm a maxi lamel: cca 250 cm (bez skříňky)
Síť proti hmyzu lze namontovat také dodatečně
Světlostálý materiál odolný vůči povětrnostním vlivům, který se snadno udržuje dodává
roletám trvale atraktivní vzhled
Do skříňky lze integrovat síťku proti hmyzu
Vyhovuje předpisům na úsporu tepelné energie dle EnEV
Snadná obsluhovatelnost díky různým pohonným systémům, jež lze kdykoliv dodatečně
namontovat (popruh, klika nebo motor)
Revizní klapka může být umístěna zespodu nebo zevnitř
Díky možnosti překrytí omítkou nehrozí nebezpečí poškození tapet popř. omítky při
provádění údržby
Volitelně možnost zvýšení těsnosti vůči větru použitím pěnového těsnění bočnic
Velký výběr barev ( lze zvolit různé barevné tóny i četné dekory dřeva)
Lze použít pro plastová, dřevěná a hliníková okna

omítka vně

při zaomítání možnost revize zespodu
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variabilní poloha náběhového prvku

Art.-Nr. 018798 CZ G

VAŠE VÝHODY

Různé velikosti skříněk pro novostavby i starší zástavbu (podle velikosti okna 155 mm, 195
mm a 245 mm).

