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COLLETE XL DEN/NOC 

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY
COLLETE XL DEN/NOC
LÁTKA: 100% polyester
   VZOR LÁTKY: dle vzorníku
BOX: hliníkový profil
   BARVY BOXU: bílá, hnědá, antracit
HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 17 mm
DRŽÁKY A KRYTKY: plastové
   BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK: bílá, hnědá, antracit

hliníkováVODÍCÍ LIŠTA: 
   BARVY VODÍCÍ LIŠTY: bílá, hnědá, antracit
ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové
   BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá, hnědá, antracit
OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)
 BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá, hnědá, antracit

   BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní, hnědá/transparentní, antracit/transparentní (sladěno s barvou nekonečného řetízku)
UCHYCENÍ: křídlo okna  

PŘÍPLATKY
LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5
BOX, KRYCÍ LIŠTY A ZÁVAŽÍ LÁTKY: světlý dub, ořech, zlatý dub, višeň, mahagon nebo v barvě stříbrné

2- Vhodná do rozměrů: max. šířka 1500 mm, max. výška 2500 mm, max. plocha 3,7 m
- Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)

TEXTILNÍ ROLETKA



MONTÁŽ
Box s návinem našroubujeme v horní části okna pomocí šroubů 
na zasklívací lišty a nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné 
lepící pásky. 

DRUHY MONTÁŽE
MONTÁŽ NA KŘÍDLO

Int. Ext.

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY
Tento typ textilní roletky je vhodný pro montáž mezi kolmé zasklívací lišty. Pokud se jedná o typ zasklívací 
lišty s úkosem, ujistěte se, že spodní závaží bude mít mezi zasklívacími lištami dostatek prostoru. 
viz nákres zaměření
Tento typ textilní roletky není možné montovat na kulaté a šikmé zasklívací lišty. Pro bezchybnou montáž 
je nutné, aby zasklívací lišta měla rovnou plochu min. 10 mm.
Pro plynulý chod musí být min. hloubka zasklívací lišty 11 mm, pozor v případě montáže na křídlo okna
s trojsklem!

DETAIL - BOX DETAIL - ŠÍŘKA

ANO NENEANO
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COLLETE XL DEN/NOC TEXTILNÍ ROLETKA

KRYTKA ZÁVAŽÍ

KRYCÍ LIŠTA

LÁTKA
SPODNÍ ZÁVAŽÍ
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TEXTILNÍ ROLETKACOLLETE XL DEN/NOC 

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

KRYCÍ LIŠTA

32
10

ZÁVAŽÍ LÁTKY 
S KARTÁČKEM

ZÁVAŽÍ ŘETÍZKU
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