VENKOVNÍ ROLETY PŘEDOKENNÍ

Předokenní rolety si získávají v ČR stále větší oblibu.

Především u novostaveb rodinných domů se stávají
neodmyslitelnou součástí oken. Díky variabilitě provedení je
dnes možno použít hliníkové rolety pro všechny typy okenních
otvorů. Hliníkové rolety mají pro své uživatele celou řadu
výhod. Vedle vynikající protisluneční ochrany je to ochrana
proti úniku tepla a izolují i interiér před nadměrným hlukem.
Hliníkové rolety chrání konstrukce oken proti povětrnostním
vlivům a prodlužují tak jejich životnost. Uživatelé také
oceňují i určitou ochranu proti vloupání. Proti nadzvednutí
jsou rolety chráněny speciální pružinou.

VENKOVNÍ ROLETY PŘEDOKENNÍ
PROVEDENÍ PŘEDOKENNÍCH ROLET
• Jednou z dalších variant jsou dřevěné lamelové
rolety (obr.1) – jedno z prvních předokenních
stínění. Kouzlo atmosféry, kterou může navodit jen
výrobek z přírodního materiálu jistě ocení jak majitelé
novostaveb, tak i ti, kteří rekonstruují starší objekt.
Proto dřevěné lamelové rolety zejména v poslední době
získávají opět na oblibě a to i díky novým, vysoce
odolným povrchovým úpravám.
• Běžným doplňkem rolet dnes bývá motorické ovládání
s možností skupinového řízení jednotlivých rolet
a centrálním ovládáním. K pohodlné obsluze rolet
využíváme řídící jednotky (časové spínače) a ovládací
jednotky značky SOMFY.

obr. 2

• Box venkovní rolety může být hranatý s umístěním
pod nadpraží (obr. 2) nebo přímo na ostění (obr. 3).
Další variantou je umístění návinu rolety do kulatého
boxu (obr. 4). Dvě a více na sobě nezávislých rolet lze
namontovat se společným kulatým boxem.

obr. 3

obr. 4

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
obr. 2 - Předokenní roleta
– box 20°- dodatečná montáž (STANDARD)
obr. 3 - Předokenní roleta
– box 20°- dodatečná montáž – na ostění
obr. 1 - Dřevěné rolety

obr. 4 - Předokenní roleta – kulatý box
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