ROLETTA

ROLETTA

RLV 32, RLV 45
Az RLV gyöngyláncos roletta kimondottan beltéri
használatra készül, 2 különböző méretű ponyvacsővel. A
nagyobb méretű ponyvacsöveknek köszönhetően a
legnagyobb nyílászárók is könnyen leárnyékolhatók.
Az árnyékoló 32 vagy 45 mm-es átmérőjű préselt
alumínium tengelyre épül. A tengely műanyag
végdugókkal (színei a táblázatban megtalálhatóak)
kapcsolódik a szinterezett, horganyzott acél
konzolokhoz.
A szerkezetre kerülhet napháló, fényáteresztő és
fényzáró textil is.

BEÉPÍTÉSI MÓDOK

Az RLV 32 2db, míg az RLV45 4db önzáró rugós
mechanikával van ellátra, hogy az árnyékoló bármely
pozícióban önzáró módon megállítható legyen. A
működtetés teljesen rejtett, és autómatikus, kizárólag a
golyóslánc fel és lehúzásával kell működtetni az
árnyékolót. A golyólánc lehet fém vagy műanyag.
A nagy méretű RLV-45-ös szerkezetek működésének
könnyítésére egy segédrugó kerül beépítésre.
Ha két egymás mellé szerelt RLV-45 szerkezet különkülön mozgatására nincs igény, akkor a kettőt
összekuplungolva egy kezelővel mozgathatjuk.

Az RLV-45 roletta megrendelhető a SCREEN-75
szerkezet tokjával szerelten is.

SCREEN HIDE 75

ÁLMENNYEZETBE REJTHETŐ ABLAKNAPELLENZŐ RENDSZER

A SYBA Screen Hide, a monolit
álmennyezetbe kialakított 85-100mm
széles résbe süllyeszthető roletta
tokozat. A tok a födémhez rögzül
állítható konzollal, ezért a kartonozás
során nem kell külön felugratást
kialakítani a roletta részére. A rés az
utólag felkerülő takaróproﬁllal kerül
szegésre, amely biztosítja a
rögzítőelemek eltakarását is.
A tokba RLV45 motoros roletta kerül
beépítésre, amely a tokból kivéve
bármikor karbantartható/javítható.

ROLETTA

RLV CIC 38
Azokban az esetekben, amikor az árnyékoló szerkezet utólag
kerül beépítésre és nincs elrejtve a csomópontban, praktikus és
esztétikus azt tokozattal szerelni.
RLV-CIC-38 roletta beltéri használatra készül, formatervezett
alumínium tokjával harmónikusan illeszkedik a helyiségek
képébe. A tok standard RAL színekben rendelhető.
A szerkezetre kerülhet napháló, fényátersztő és fényzáró textil,
illetve tetszőleges színű sávroló.
Az árnyékoló falra és mennyezetre is szerelhető.
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ROLETTA

RLV 18
Az RLV család legkisebb tagja a 18-as, egy
egyedi komplex rendszerben készül.
Kis tokmérete miatt kiválóan alkalmas a nyíló
szárnyak árnyékolására. Felhasználását még
könnyebbé teszi a gyors szerelhetőség.

*

*Az RLV 18 roletta maximális magassága függ a választott textil vastagságától.

ROLETTA

RS 280, RS 320
Az RS rugós roletta szintén beltéri használatra készül.
A szerkezet 28 mm átmérőjű préselt alumínium
tengelyre épül. A tengely műanyag végdugókkal
kapcsolódik a szinterezett, horganyzott acél
konzolokhoz. Az RS roletták szintén készülnek fejsínnel
is, amelyre a konzolokat felerősítve a roletta
előszerelhető. Ennek használata ajánlott mert a rugók
előfeszítését nagyban megkönnyíti. A fejsín egy
könnyen kivehető rugós konzollal rögzíthető a
mennyezethez vagy a falhoz. A szerkezetre kerülhet
napháló, fényáteresztő és fényzáró textil is.
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