Rolo pre okno RF 4
(zobrazený je variant RF4/2)

Výklopný servisný predný dier boxu
Predný diel roletového boxu sa môže
jednoducho vyklopiť.
Tým sa môže vymontovať os so sieťou, alebo
dodatočne nastaviť sila pružiny pomocou
špeciálneho šponováku.
Pomocou výškovo
nastavitelného
kotúča sa sklon
osy so sieťou
môže nastaviť
(vyrovnanie
od montážnych
nepresností).

Madlo s integrovaným uzáverom
Madlo je vyhotovené ako jednoručná obsluha
s pružinovou západkou, pri ktorej sa dá uzatvárací
protikus výškovo nastaviť.
Táto technika je robustná a vyrovnáva
montážne nepresnosti (nie paralelné
vodiace profili).

Taktiež nie je potrebné
ísť celkom dolu
pri uvoľnení západky
uzáveru (montáž
na okenný parapet).
Bočné vodiace profily
Veľmi stabilné vodiace profily disponujú
separátnymi komorami.
Preto sa montáž podstatne zjednodušuje.

Odrolovacia hrana pre sieť

Dodatočná západka

Pomocou odrolovacej hrany pre sieť je sieť vždy
silne napnutá a do interiéru nemôže vniknúť hmyz
cez osku so sieťou.
Centrálna poloha sieťoviny vytvára priestor
pre madlo (jednoduchá obsluha tiež pri tesných
stavebných situáciách).

Použitím ďaľších uzatváracích častí sa môžu
realizovať dodatočné západky.
Tým sa zabráni, aby sa madlo so sieťou omylom
dostalo mimo dosah.
Alternatívne sa môže použiť tyč na obsluhu alebo
sťahovací povrázok (kapitola Špeciálne riešenia).

Rolo pre okno RF4

Odporúčanie
Pre drevené, hliníkové
a plastové okná

otvorený rám, montáž pomocou skrutiek

Vertikálny rez

Variant

RF4/1

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ okenného parapetu

Horizontálny rez

- 2 mm
- 2 mm

M 1:3
Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Dať pozor pri presahujúcej okapničke
na odstup od madla
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Spýtať sa

Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

10 39 21

Objednávaná výška

Šírka
Výška

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

Rolo pre okno RF4

Odporúčanie
Pre drevené alebo
hliníkové a plastové
okná s roletou

otvorený rám, montáž pomocou skrutiek

Vertikálny rez

Variant

RF4/2

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ okenného parapetu

Horizontálny rez

- 2 mm
- 2 mm

M 1:3
Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Dať pozor pri presahujúcej okapničke
na odstup od madla
Obmedzený priestor pre obsluhu madla
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Použité profily

RF4/9
Spýtať sa

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

Objednávaná výška

Šírka
Výška

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

Rolo pre okno RF4

Odporúčanie
Pre hliníkové
a plastové okná

otvorený rám, montáž pomocou skrutiek

Vertikálny rez

Variant

RF4/9

Šírka
Výška

= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ okenného rámu

Horizontálny rez

- 2 mm
+ 14 mm

M 1:3

Objednávaná výška

Objednávaný rozmer

Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Odstup krytky na vodu od okraja okenného Zmenšiť objednávaciu výšku
alebo prestaviť uzatváraci
rámu min. 16 mm
protikus
Bočné vodiace profily sa uzavrú
s madlovým profilom siete

Objednávanú výšku odpovedajúco zväčšiť (uzatvárací protikus
bude pri montáži prispôsobený)

Pri menšej úložnej ploche okenného rámu Objednávanú výšku odpoveako 51 mm dať pozor na výšku utesnenej dajúco zväčšiť
časti okenného rámu
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Použité profily

Spýtať sa

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 18

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

Rolo pre strešné okno RF4
(zobrazený je variant RF4/3)

Technická stavba u rolo pre strešné okno odpovedá
rolo pre okno (pozri kapitola “rolo pre okno RF4” ).

Kombinácia ochrany proti slnku/hmyzu
Pomocou proti sebe ležiaceho rozmiestnenia
roletových boxov sa môže realizovať kombinácia
rolo s ochranou proti slnku (hore) a ochranou
proti hmyzu (dole) (pozri: RF4/13).
Montáž do zárubne schránky
Rolo sa bude montovať do zárubne schránky
strešného okna cez dosadzovacie časti a
pružinové čapy v bočných vodiacich profiloch.
K ochrane zárubne schránky sa pouźijú
púzdra so zosilneným spojivom.
V prípade čistenia strešného okna sa môže
rolo jednoducho zdemontovať.

Montáž do kyvného okna

Montáž do sklopno-kyvného okna

Obvodová rámová konštrukcia sa môže opatriť kefkovým tesnením.
V sklopných schránkach sa môže použiť kefkové tesnenie ako pri rovných, tak isto pri šikmých
častiach.

Rolo pre strešné okno RF4
uzavretý rám, montáž pomocou pružinových čapov

Variant

Odporúčanie
Pre strešné okná
s hore a dole rovnou
(paralelne k strešnému
oknu) zárubňou schránky

Vertikálny rez

RF4/3

M 1:3

Objednávaný rozmer
Šírka
Výška

= svetlá šírka vnútra zárubne
= svetlá výška vnútra zárubne

- 8 mm
- 4 mm

M 1:3

jed

ná

va

ná

vý

šk

a

Horizontálny rez

Ob

Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor
Nedosiahne sa priestor pre zabudovanie
(vnútro zárubne je vyuhlované)
Bod otáčania strešného okna je v strede
(kyvné okno)

alternatíva
Použiť dlhšie kefkové tesnenie
štandard 9 mm
(kapitola Špeciálne riešenia)
Rolo zabudovať šikmo
do zárubne schránky
RF4/7

Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

10 39 21

3-D pohľad z interiéru

Rolo pre strešné okno RF4
uzavretý rám, montáž pomocou pružinových čapov

Variant

Odporúčanie
Pre strešné okná
s hore a dole šikmou
(paralelne k stene a
stropu) zárubňou schránky

Vertikálny rez

RF4/4

M 1:3

Objednávaný rozmer
Šírka
Výška

= svetlá šírka vnútra zárubne
= svetlá výška zabudovacej situácie vnútra zárubne

- 8 mm
- 2 mm

M 1:3

jed

ná

va

ná

vý

šk

a

Horizontálny rez

Ob

Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor
Nedosiahne sa priestor pre zabudovanie
(vnútro zárubne je vyuhlované)
Bod otáčania strešného okna je v strede
(kyvné okno)

alternatíva
Použiť dlhšie kefkové tesnenie
štandard 9 mm
(kapitola Špeciálne riešenia)
Rolo zabudovať šikmo
do zárubne schránky
RF4/7

Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

10 39 21

10 35 61

3-D pohľad z interiéru

Rolo pre strešné okno RF4
uzavretý rám, montáž priskrutkovaním

Variant

Odporúčanie
Pre strešné okná
bez možnosti uchytenia
do zárubne schránky

Vertikálny rez

RF4/7

M 1:3

Objednávaný rozmer
Šírka
Výška

= svetlá šírka vnútra zárubne
= svetlá výška vnútra zárubne

+ 89 mm
+ 73 mm

M 1:3

Ob

jed

ná

va

ná

vý

šk

a

Horizontálny rez

Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor
Dať pozor na mieru priskrutkovania

alternatíva
Zmenšiť objednávanú šírku,
pritom dať pozor na otváranie
pri celkovom preklopení krídla
strešného okna

Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

10 39 21

10 35 61

3-D pohľad z interiéru

Duo rolo pre strešné okno RF4
uzavretý rám, montáž pomocou pružinových čapov

Variant

RF4/13

Poznámka: štandardne sa nachádza sieť s ochranou
proti slnku v hornom boxe. Pri situácií box dole,
prosíme udať.

Odporúčanie
Pre strešné okná
s hore a dole rovnou
(paralelne k strešnému
oknu) zárubňou schránky

Vertikálny rez

M 1:3

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka vnútra zárubne
= svetlá výška vnútra zárubne

- 8 mm
- 6 mm

a

M 1:3

Ob

jed
ná

va

ná

vý

Horizontálny rez

šk

Šírka
Výška

Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor
Nedosiahne sa priestor pre zabudovanie
(vnútro zárubne je vyuhlované)
Bod otáčania strešného okna je v strede
(kyvné okno)

Použité profily

alternatíva
Použiť dlhšie kefkové tesnenie
štandard 9 mm
(kapitola Špeciálne riešenia)
Rolo zabudovať šikmo
do zárubne schránky
RF4/7

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

3-D pohľad z interiéru

Rolo pre strešné okno RF4
uzavretý rám, montáž pomocou pružinových čapov

Variant

Odporúčanie
Pre strešné okná s hore šikmou (paralelne so strednou)
a dole rovnou (paralelne k strešnému oknu) zárubňou schránky.

Vertikálny rez

RF4/15

M 1:3

Objednávaný rozmer
Šírka
Výška

= svetlá šírka vnútra zárubne
= svetlá výška vnútra zárubne

- 8 mm
- 2 mm

M 1:3

ná

va

ná

vý

šk

a

Horizontálny rez

Ob

jed

Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor
Nedosiahne sa priestor pre zabudovanie
(vnútro zárubne je vyuhlované)
Bod otáčania strešného okna je v strede
(kyvné okno)

alternatíva
Použiť dlhšie kefkové tesnenie
štandard 9 mm
(kapitola Špeciálne riešenia)
Rolo zabudovať šikmo
do zárubne schránky
RF4/7

Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

10 39 21

3-D pohľad z interiéru

