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Přehled typů - techniky

Technika ISI-CLICK s ovládáním řetízkem
min. šířka max. šířka max. výška pohon max. hmotnost

40 cm 160 cm 280 cm převodovka 1:1 2 kg

40 cm 260 cm 280 cm převodovka 3:1 4 kg

Technika MINOR s ovládáním šňůrou
min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost

20 cm 140 cm 280 cm 2 kg

Technika SMART s kazetou a ovládáním řetízkem
min. šířka max. šířka max. výška pohon max. hmotnost

30 cm 200 cm 350 cm převodovka 1:1 2,3 kg

30 cm 400 cm 350 cm převodovka 3:1 5,0 kg

Technika ISI-PIN s ovládáním řetízkem
min. šířka max. šířka max. výška pohon max. hmotnost

40 cm 160 cm 280 cm převodovka 1:1 2 kg

40 cm 260 cm 280 cm převodovka 3:1 4 kg
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Technika X-LARGE s ovládáním řetízkem
min. šířka max. šířka max. výška max. plocha max. hmotnost

50 cm 400 cm 550 cm 22 m2 11 kg

Technika VOU s ovládáním madlem
min. šířka max. šířka max. výška max. plocha max. hmotnost

15 cm 100 cm 220 cm 2 m2 1,3 kg

15 cm 120 cm 150 cm 1,8 m2 1,3 kg

Technika X-LARGE elektro s motorem 230V
min. šířka max. šířka max. výška max. plocha max. hmotnost

56 cm 400 cm 550 cm 22 m2 17 kg

Římská roleta s pohonem PowerView
min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost

62 cm 250 cm 200 cm 4 kg

95 cm 250 cm 260 cm 4 kg

Technika DVOU s ovládáním madlem
min. šířka max. šířka max. výška max. plocha max. hmotnost

15 cm 100 cm 180 cm 1,8 m2 1,3 kg

15 cm 120 cm 150 cm 1,8 m2 1,3 kg

Přehled typů - techniky
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Navazování vzoru stejně (standard) Navazování vzoru nahodile

vedle sebe stejně vedle sebe navazující

- Pro uvedení objednacích údajů šicích prací prosím použijte Objednací formuláře LEHA. 
- Látka, kterou je třeba přidat, aby navazoval vzor, se ve vzorcích pro výpočet potřebného množství materiálu nebere v úvahu. 
- Látky se mohou stříhat a zpracovávat pouze po vlákně. Na takto způsobený nežádoucí šikmý průběh vzoru nelze brát ohled.
- Zasílejte prosím vždy dostatečné množství látky, kterou označíte názvem firmy a číslem objednávky, komise.
- U vlastních látek označte vnitřní prostorovou stranu a horní hranu látky.
- Pokud látka nedorazí spolu s objednvkou, uveďte prosím popis látky a vzoru hned při objednání, aby se předešlo záměně.
- V objednávce prosím uveďte, zda mají být římské rolety nainstalovány vedle sebe, resp. v jednom prostoru (průběh vzoru). 
 Z technických důvodů zůstane mezi římskými roletami  malá mezera.
- Podélné sešití je možné pouze v místě vytahovacích pásek.

Důležitá upozornění pro objednávku

Příklady navazování vzoru a pokyny pro objednávku
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Výrobní šířka

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výrobní šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah 
doporučený přesah na každé straně 7 cm 

Výrobní výška = od stropu po požadovaný přesah dole

Dbejte prosím na výšku paketu! Viz modelové listy.

Montáž na strop
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Výrobní šířka
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Výrobní šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah 
doporučený přesah na každé straně 7 cm 

Výrobní výška = výška výklenku + požadovaný přesah nahoře a dole

Dbejte prosím na výšku paketu! Viz modelové listy.

Montáž na stěnu

Šířka výklenku

Šířka výklenku
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fertige Breite

Jak měřit při montáži na strop a na stěnu
pro modely LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE, CAPRIOLE a CASCADE

i

i

Ja
k 

m
ěř

it



8

Způsob montáže 5 do světlých rozměrů skla, napnutá v případě rovné zasklívací lišty 

Sv
ět

lá
 v

ýš
ka

 s
kl

a

Světlá šířka skla

Světlá šířka skla

Gumové těsnění nehraje při zjišťování rozměru 
žádnou roli.

Zasklívací lišta Okenní sklo

Hloubka 
zasklívací lišty

Výrobní šířka = světlá šířka skla - 3 mm
Výrobní výška = světlá výška skla

O P
Upínací patka 4 ks
Č. art. 29.7807

Šroubovaný díl 4 ks
Č. art. 29.7828

15 mm

22 mm

Způsob montáže 7 do světlých rozměrů skla, napnutá v případě šikmé zasklívací lišty

Sv
ět

lá
 v

ýš
ka
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kl
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Světlá šířka skla

světlá šířka skla

Okenní sklo

Gumové těsnění nehraje při zjišťování rozměru 
žádnou roli.

Zasklívací lišta

Hloubka 
zasklívací lišty

O P
Výrobní šířka = světlá šířka skla - 1 mm
Výrobní výška = světlá výška skla

Jak měřit - zasklívací lišta
pro modely VARIOSHADE, LEPORELLO a ATELIER

Upínací patka 4 ks
Č. art. 29.7807

Šroubovaný díl 4 ks
Č. art. 29.7828

15 mm

22 mm
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Způsob montáže 9 na rámu, napnutá (tvar zasklívací lišty není důležitý)
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Výrobní šířka

Výrobní šířka  = od jedné spáry zasklívací lišty ke druhé 
Výrobní výška = od jedné spáry zasklívací lišty ke druhé 

Příp. spára zasklívací 
lišty jako bod pro 
měření

Výrobní šířka

Zasklívací lišta Okenní sklo

Doporučený měřicí bod:
spára zasklívací lišty
dbejte příp. na kování

Doporučený měřicí bod:
spára zasklívací lišty

Způsob montáže 8 na skle, napnutá (tvar zasklívací lišty není důležitý)

Gumové těsnění do 5 mm

Gumové těsnění od 5,1 mm

Výrobní šířka = viditelná šířka skla +7 mm
Výrobní výška =  viditelná výška skla +7 mm

Gumové těsnění od 5,1 mm

Gumové těsnění buď žádné, nebo do 5 mm

Výrobní šířka = světlá šířka skla - 2 mm
Výrobní výška = světlá výška skla - 2 mm

Gumové těsnění širší jak 5 mm

Viditelná šířka skla

žádné gumové těsnění,  
resp. užší než 5 mm

Šířka zasklívací lišty

POZOR: 
maximální šířka = 83 cm

Stěnový L držák plastický 2 pár
Č. art. 29.7999

Upínací patka 4 ks
Č. art. 29.7807

Šroubovaný díl 4 ks
Č. art. 29.7828

22 mm
25 mm

26 m
m

i
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Technika SMART (bez šití)
s kazetou a ovládáním řetízkem
Č. art. „ME110/SM“

Demontáž látky kvůli čištění

Stáhněte římskou roletu 
až dolů

Vytáhněte příčné profily Vyvlékněte šňůru Uvolněte klip šňůryOdtrhněte látku z horního 
profilu

Tipy na péči pro římskou roletu LEHA SMART
Toto video naleznate také na internetových stránkách www.youtube.com

do šířky v cm

80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm 260 cm 280 cm 300 cm za dalších 20 cm

Počet držáků 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6

Technika SMART za římskou roletu
V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

D
él

ka
 o

vl
ád

án
í

Č. art. Způsob šití viz strana

ME110/SM LIDO 28

ME111/SM LEGGERO 30

ME160/SM CADENZA 32

ME300/SM SEGMENTA 34

ME141/SM REPRISE 36

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití
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Technika římské rolety SMART kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství 
pro šití a montážního materiálu do výšky 350 cm, horní profil bílý
Ovládání Standard s plastovým nekonečným řetízkem v bílé barvě, na přání s kovovým 
řetízkem (bez příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízek v bílé barvě
Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

Co uvést do objednávky pro techniku SMART s ovládáním řetízkem
1. Č. art.                                                                                ME110/SM, ME111/SM, ME160/SM, ME300/SM, ME141/SM
2. Výrobní šířka                                                                    v cm
3. Výrobní výška                                                              v cm
4. Způsob montáže                                                       na stěnu nebo na strop
5. Strana ovládání                                             vlevo nebo vpravo
6. Délka ovládání                                                          v cm*
7. Redukce převodovky                          1:1 nebo 3:1
Extra za příplatek
8. Prodloužený stěnový L-držák                     Č. art. 28.2022 (58 mm), 15.6034 (49–142 mm)
Extra bez příplatku
9. Kovový ovládací řetízek                    nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass 
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška Převodovka max. hmotnost 

Na řetízek 30 cm 200 cm 350 cm 1:1 2,3 kg

Na řetízek 30 cm 400 cm 350 cm 3:1 5,0 kg

Průřez SMART
s univerzálním držákem

38 mm
32 m

m

Průřez SMART
se stěnovým L-držákem

34 mm

58 mm

30 m
m

40 m
m

34 mm

58 mm

30 m
m

40 m
m

Montážní situace
Montáž na strop nebo na stěnu

Univerzální držák na stěnu a strop
Č. art. 28.2021 (standard)

Stěnový L-držák 58 mm 
Č. art. 28.2022

Stěnový L-držák variabilní 49–142 mm
Art. 15.6034

Jak měřit viz strana 7i

Vlastnosti produktu

Te
ch

ni
ky
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Technika ISI-CLICK (bez šití)
s ovládáním řetízkem
Č. art. „ME110/CL“

Demontáž látky kvůli čištění

Stáhněte římskou roletu až dolů Vytáhněte příčné profily Odtrhněte látku z horního profilu Vytrhněte šňůru

D
él

ka
 o

vl
ád

án
í

Tipy na péči pro římskou roletu LEHA ISI-CLICK
Toto video naleznate také na internetových stránkách www.youtube.com

Č. art. Způsob šití viz strana

ME110/CL LIDO 28

ME111/CL LEGGERO 30

ME160/CL CADENZA 32

ME300/CL SEGMENTA 34

ME141/CL REPRISE 36

ME131/CL CAPRIOLE 38

ME132/CL CASCADE 40

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

do šířky v cm

80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm 260 cm

Počet držáků 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

Technika ISI-CLICK za římskou roletu
V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.
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Technika římské rolety ISI-CLICK kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství 
pro šití a montážního materiálu do výšky 280 cm, technika v bílé barvě 
Ovládání Standard s plastovým řetízkem v bílé barvě, na přání s kovovým řetízkem (bez 
příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízek v bílé barvě
Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

Co uvést do objednávky pro techniku ISI-CLICK s ovládáním řetízkem
1. Č. art.                                                                ME110/CL, ME111/CL, ME160/CL, ME300/CL, ME141/CL,

ME131/CL, ME132/CL
2. Výrobní šířka                                                       v cm
3. Výrobní výška                                         v cm
4. Strana ovládání                                         vlevo nebo vpravo
5. Délka ovládání                                               v cm*
6. Způsob montáže                                                    na stěnu nebo na strop (s univerzálním držákem 9430-10)
7. Redukce převodovky                    1:1 nebo 3:1
Extra bez příplatku
8. Prodloužený odstup od stěny         Č. art. 9430-12 (stěnový L-držák 65 mm)
9. Kovový ovládací řetízek              nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass 
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Průřez ISI-CLICK
s univerzálním držákem 45 mm

58 mm

71 m
m

32 m
m

Průřez ISI-CLICK
se stěnovým L-držákem 65 mm

78 mm

71 m
m

32 m
mMontážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu

Univerzální držák na stěnu a strop 45 mm
Č. art. 9430-10 (standard)

Stěnový L-držák 65 mm
Č. art. 9430-12

45 m
m

65 m
m

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška Převodovka max. hmotnost 

Na řetízek 40 cm 160 cm 280 cm 1:1 2 kg

Na řetízek 40 cm 260 cm 280 cm 3:1 4 kg

Jak měřit viz strana 7i

Vlastnosti produktu
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Technika ISI-PIN (bez šití)
s ovládáním řetízkem
Č. art. „ME110/IP“

Demontáž látky kvůli čištění

Stáhněte římskou roletu až dolů Vytáhněte příčné profily Odtrhněte látku z horního profilu Vyvlékněte šňůru

D
él

ka
 o

vl
ád

án
í

Tipy na péči pro římskou roletu LEHA ISI-PIN
Toto video naleznate také na internetových stránkách www.youtube.com

Č. art. Způsob šití viz strana

ME110/IP LIDO 28

ME111/IP LEGGERO 30

ME160/IP CADENZA 32

ME300/IP SEGMENTA 34

ME141/IP REPRISE 36

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

do šířky v cm

80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm 260 cm

Počet držáků 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

Technika ISI-PIN za římskou roletu
V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.
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Technika římské rolety ISI-PIN kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství 
pro šití a montážního materiálu do výšky 280 cm, technika v bílé barvě 
Ovládání standard s plastovým řetízkem v bílé barvě, na přání s kovovým řetízkem (bez 
příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízek v bílé barvě
Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

Co uvést do objednávky pro techniku ISI-PIN s ovládáním řetízkem
1. Č. art.                                                                                                                              ME110/IP, ME111/IP, ME160/IP, ME300/IP, ME141/IP
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Strana ovládání                                                                                                                              vlevo nebo vpravo
5. Délka ovládání                                                                                                                              v cm*
6. Způsob montáže                                                                                                                              na stěnu nebo na strop (s univerzálním držákem 9430-10)
7. Redukce převodovky                                                                                                                              1:1 nebo 3:1
Extra bez příplatku
8. Prodloužený odstup od stěny                                                                                                                              Č. art. 9430-12 (stěnový L-držák 65 mm)
9. Kovový ovládací řetízek                                                                                                                            nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass 
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Průřez ISI-PIN
s univerzálním držákem 45 mm

58 mm

71 m
m

32 m
m

Průřez ISI-PIN
se stěnovým L-držákem 65 mm

78 mm

71 m
m

32 m
m

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška Převodovka max. hmotnost 

Na řetízek 40 cm 160 cm 280 cm 1:1 2 kg

Na řetízek 40 cm 260 cm 280 cm 3:1 4 kg

Montážní situace
Montáž na strop nebo na stěnu

Univerzální držák na stěnu a strop 45 mm
Č. art. 9430-10 (standard)

Stěnový L-držák 65 mm
Č. art. 9430-12

45 m
m

65 m
m

Jak měřit viz strana 7i

Vlastnosti produktu
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Technika MINOR (bez šití)
s ovládáním pomocí tažné šňůry
Č. art. „ME110/MI“

Demontáž látky kvůli čištění

Stáhněte římskou roletu až dolů Vyjměte příčné profil Odtrhněte látku z horního profilu Vytáhněte šňůru ze zámku šňůry
a oček

D
él

ka
 o

vl
ád

án
í

Č. art. Způsob šití viz strana

ME110/MI LIDO 28

ME111/MI LEGGERO 30

ME160/MI CADENZA 32

ME141/MI REPRISE 36

ME131/MI CAPRIOLE 38

ME132/MI CASCADE 40

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

do šířky v cm

80 cm 100 cm 120 cm 140 cm

Počet držáků 2 2 3 3

Technika MINOR za římskou roletu
V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.
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Technika římské rolety MINOR kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství 
pro šití a montážního materiálu do výšky 280 cm, vhodná pro lehké závěsy
Oládání tažnou šňůrou vlevo nebo vpravo, zůstane stát v každé libovolné výšce díky na-
montovanému zámku šňůry
Montáž pomocí nástěnného klipu přímo na okenní rám - malá montážní hloubka, na 
přání s univerzálním držákem na strop nebo stěnu, za příplatek pomocí svorky
(viz strana 67)

Co uvést do objednávky pro techniku MINOR  
s ovládáním pomocí tažné šňůry
1. Č. art.                                                                                                                              ME110/MI, ME111/MI, ME160/MI, ME141/MI, ME131/MI, ME132/MI
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Strana ovládání                                                                                                                              vlevo nebo vpravo
5. Délka ovládání                                                                                                                              v cm*
6. Způsob montáže                                                                                                                              standard stěnovým klipem 9750-04, na přání univerzální držák 9210-10
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Montážní situace
Montáž na strop nebo na stěnu

s univerzálním držákem
Č. art. 9210-10

Montáž na okenní rám (standard) 

se stěnovým klipem 
Č. art. 9750-04

Montážní hloubka 15 mm Montážní hloubka 38 mm

Průřez MINOR
s univerzálním držákem 9210-10

38 mm

16 mm

54 m
m

57 m
m

12 m
m

22 m
m

Průřez MINOR
se stěnovým klipem  9750-04

38 mm

16 mm

54 m
m

57 m
m

12 m
m

22 m
m

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost 

šňůrou 20 cm 140 cm 280 cm 2 kg

Jak měřit viz strana 7i

Vlastnosti produktu



18

Technika X-LARGE (bez šití)
s kazetou a ovládáním řetízkem, vhodné pro nadměrné velikosti
Č. art. „ME110/XL“

D
él

ka
 o

vl
ád

án
í

Č. art. Způsob šití viz strana

ME110/XL LIDO 28

ME111/XL LEGGERO 30

ME160/XL CADENZA 32

ME300/XL SEGMENTA 34

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

do šířky v cm

200 cm 220 cm 240 cm 260 cm 280 cm 300 cm 320 cm 340 cm 360 cm 380 cm 400 cm

Počet držáků 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

Technika X-LARGE za římskou roletu
V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.
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Technika římské rolety XL kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití 
a montážního materiálu do výšky 550 cm, stabilní kazeta pro velké a těžké závěsy
Ovládání Standard s plastovým nekonečný řetízek v bílé barvě, na přání s kovovým 
řetízkem (bez příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízek v bílé barvě
Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

Co uvést do objednávky pro techniku X-LARGE s ovládáním řetízkem
1. Č. art.                                                                                                                              ME110/XL, ME111/XL, ME160/XL, ME300/XL
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Strana ovládání                                                                                                                              vlevo nebo vpravo
5. Délka ovládání                                                                                                                              v cm*
6. Způsob montáže                                                                                                                              na stěnu nebo na strop
Extra bez příplatku
7. Kovový ovládací řetízek                                                                                                                            nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass 
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Raffrollo SPRINT Kassette

54 mm

54 mm

56 m
m

56 m
m

62 mm

62 mm

62 m
m

62 m
m

Průřez X-LARGE

Montážní situace
Montáž na strop nebo na stěnu

s univerzálním držák
Č. art. 9717

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška Převodovka max. hmotnost 

Na řetízek 50 cm 400 cm 550 cm 5:1 11 kg

Jak měřit viz strana 7i

Vlastnosti produktu
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Technika X-LARGE elektro (bez šití)
s kazetou a elektrickým pohonem 230 V, vhodné pro nadměrné velikosti
Č. art. „ME110/XL-EL“

Č. art. Způsob šití viz strana

ME110/XL-EL LIDO 28

ME111/XL-EL LEGGERO 30

ME160/XL-EL CADENZA 32

ME300/XL-EL SEGMENTA 34

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

do šířky v cm

200 cm 220 cm 240 cm 260 cm 280 cm 300 cm 320 cm 340 cm 360 cm 380 cm 400 cm

Počet držáků 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10

Technika X-LARGE Elektro za římskou roletu
V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

Motor 230V

s integrovaným přijímačem signálupřipraveno pro ovládání vypínačem
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Co uvést do objednávky pro techniku X-LARGE s motorem 230 V
1. Č. art.                                                                                                                              ME110/XL-EL, ME111/XL-EL, ME160/XL-EL, ME300/XL-EL
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Strana motoru                                                                                                                              vlevo nebo vpravo
5. Typ motoru                                                                                                                              motor 230 V připravený pro ovládání vypínačem nebo

motor 230 V s integrovaným rádiovým přijímačem
6. Způsob montáže                                                                                                                              na stěnu nebo na strop s univerzálními držáky
Extra za příplatek
7. Elektropříslušenství                                                                                                                              viz strana 22

Technika římské rolety XL-EL kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro 
šití a montážního materiálu do výšky 550 cm, stabilní kazeta pro těžké závěsy
Ovládání pohon pomocí 230 V elektrického motoru (integrován v kazetě), volitelně 
připraven pro ovládání vypínačem nebo s integrovaným rádiovým přijímačem, další 
příslušenství viz strana 73.
Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

Montážní situace
Montáž na strop nebo na stěnu

s univerzálním držák
Č. art. 9717

Průřez X-LARGE elektro

Raffrollo SPRINT Kassette

54 mm

54 mm
56 m

m
56 m

m

62 mm

62 mm
62 m

m
62 m

m

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost 

Motor 230 V 56 cm 400 cm 550 cm 17 kg

Jak měřit viz strana 7i

Vlastnosti produktu



22

Příplatky za elektrický pohon 230 V
na druh techniky X-LARGE elektro

Motor 230V pro ovládání vypínačem 

Schalter Inis Uno Příslušenství

Motor 230V Vypínač Smoove Uno
pro jeden systém

Vypínač Smoove Duo
pro dva systémy

Č. art. 85.9504 85.9523

množství/barva 1 bílá bílá

Příslušenství
Motor 230V 
Integrovaný rádiový přijímač 

1-kanálový 
dálkový ovladač Situo 1 RTS

5-kanálový 
dálkový ovladač Situo 5 RTS

Č. art. 85.8621 85.8622

množství/barva 1 bílá bílá

Motor s integrovaným dálkovým přijímačem

Příslušenství
16-kanálový 
dálkový ovladač Telis 16 RTS

Nástěnný vysílač Smoove 1 RTS
1-kanálový

Nástěnný vysílač Smoove 1 RTS
1-kanálový

Č. art. 85.8501 85.8502 85.8502

množství/barva bílá, stříbrná bílá, černá, stříbrná stříbrná
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Schémata pro motory 230V

Příklad připojení motoru se spínačem

Přiklad připojení motoru s integrovaným radiovým přijímačem a dálkovým ovladačem

Motor 230V
s integrovaným rádiovým 

přijímačem

5-kanálové dálkové ovládání
Situo 5 RTS

Č. art. 85.8622

Možné přiřazení kanálů např.: 
Kanál 1 = pohon 1
Kanál 2 = pohon 2
Kanál 3 = pohon 3
Kanál 4 = pohon 1+2
Kanál 5 = pohon 1,2,3

Vypínač Smoove Uno
Č. art. 85.9504

Motor 230V

0,752

4 Odboč.
zásuvka

Odboč.
zásuvka

Odboč.
zásuvka

Odboč.
zásuvka

Odboč.
zásuvka

Odboč.
zásuvka

síť
230V
50Hz

síť
230V
50Hz
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Technika VOU (bez šití)
pro ušití VARIOSHADE, LEPORELLO a ATELIER
Č. art. „ME118, ME318, ME350“

Kovové madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

K dodání v bílé, béžové, 
stříbrná, antik, antracitové, 
tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard

K dodání v bílé, béžové, 
stříbrná, antik, antracitové, 
tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání

transparentní pro posuvnou tyč

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
na přání

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud 
na madla nelze dosáhnout rukou.

Délka tyče

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná Délka tyče

Č. art. Způsob šití viz strana
ME118 VARIOSHADE 42

ME318 LEPORELLO 44

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

A B L M N Z

Barvy profilů volně volitelné bez příplatku, standardní barva bílá

X
bílá béžová stříbrná antracitová černáeloxovaný antik tmavě hnědá
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Co uvést do objednávky pro techniku VOU und DVOU
1. Č. art.                                                                                                                              ME118, ME318, ME350
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Způsob montáže                                                                                                                              do světlých rozměrů skla M5 rovná zasklívací lišta nebo M7 šikmá zasklívací lišta, 

nalepená na sklo M8, na zasklívací lištu M9 
5. Barva techniky                                                                                                                              standard bílá (A), na přání béžová (B), stříbrná (L),

antracitová (M), černohnědá (N), černá (Z), eloxovaný antik (X)
Extra za příplatek
6. Posuvná tyč*                                                                                                                              Č. art. 29.1599 + délka tyče

*Posuvnou tyč lze použít pouze ve spojení s transparentním, sklopným madlem

Technika římské rolety VOU a DVOU kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství 
pro šití a montážního materiálu, nahoře namontované magnety pro stabilní uchycení
Ovládání pomocí kovového madla, volitelně ovládatelné shora a zespodu, zůstává 
stát ve všech polohách, upevnění závěsu pomocí suchého zipu nahoře a dole, v 
uzavřeném stavu záhyby nevisí přes spodní profil
Montáž do světlých rozměrů skla (zasklívací lišta hluboká min. 15 mm), nalepení na zasklívací 
lištu nebo na sklo

Průřez VOU

Ovládání 
nahoru a dolů

20

20 Ovládání 
nahoru a dolů

maximální / minimální rozměry

Technika Způsob 
montáže

min.  
šířka

max.  
šířka

max. 
výška** Hmotnost max.  

plocha

VOU Madlo 15 cm 100 cm* 220 cm 1,3 kg 2,0 m2

VOU Madlo 15 cm 120 cm* 150 cm 1,3 kg 1,8 m2

DVOU Madlo 15 cm 100 cm 180 cm 1,3 kg 1,8 m2

DVOU Madlo 15 cm 120 cm 150 cm 1,3 kg 1,8 m2

* pro způsob montáže 8 je max. hotová šířka 83 cm
** v případě podšitých římských rolet je max. výška 170 cm

Montážní situace

Způsob montáže 5 a 7
do zasklívací lišty

Upínací patka
Č. art. 29.7807

Držák upínací patky
Č. art. 29.7828

15 mm

22 mm

Plastový držák
Č. art. 29.7999

Upínací patka
Č. art. 29.7807

Způsob montáže 9 
na zasklívací lištu

22 mm
25 mm

26 m
m

16 mm

6 mm

Způsob montáže 8
nalepená na sklo

Stick & Click
Č. art. PLMON8

Jak měřit viz strana 8–9i

Vlastnosti produktu
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Řimská roleta PowerView, šitá, látka dodaná
s kazetou a pohonem PowerView 18V
Č. art. „RV110/PW“

Technika PowerView pro řimskou roletu
včetně šití s   dodanou látkou, bez motoru

Č. art. Způsob šití

RV 110/PW LIDO 110

RV 111/PW LEGGERO 111

RV 160/PW CADENZA 160

RV 300/PW SEGMENTA 300

Možnosti ovládání viz strana 69–71

AppNástěnný 
vysílač

Ruční dálkový 
ovladač

Č. art. Ozn. art.

85.8143 Trafo 18V DC
Samostatné trafo  
s 2,9 m kabelem

za ks

85.8151 Trafo HT18
až pro dva systémy

za ks

85.8065 Trafo PS18
až pro 16 systémů 
s napájecím kabelem

za ks

PS-18/300 power supply
data sheet

Description

The PS-18/300 is a compact and very powerful 300 watt regulated 18V DC power supply to connect up to 16

PowerView® DC motors. The input range will automatically adjust between 90 – 250 VAC. The output has

over current, over voltage, short circuit and over voltage protection. The removable front lid allows for easy

access to the four connection terminals. The power supply is deleiverd with a wall mounting template and 4

terminal connection blocks.

Features

• Compact and modern design with removable front lid for easy cable connections access
• Up to 4 groups of maximum 4 motors per group can be connected via plug in terminal blocks
• Over Current, Over Voltage, Short Circuit and Over Temperature protection
• Plug & play installation with handy tie-wrap cable management
• Specifically designed to provide power to maximum 16 PowerView® 18VDC motors

Motorisation version: 1

volitelná elektrická napájení
Č. art. Ozn. art.

85.8069 Adaptér
pro trafo PS-18

za ks

15.8146
15.8147
15.8148
15.8149

Kabel volný
pro provedení s trafem 
(HT18, PS18)

 40 cm
 125 cm
 308 cm
 610 cm

15.8150 Dvojita zastrčka
pro dva systémy

za ks
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Co uvést do objednávky římské rolety PowerView
1. Č. art.                                                                                                                              RV110/PW, RV111/PW, RV160/PW, RV300/PW
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Strana motoru                                                                                                                              vlevo nebo vpravo
5. Elektrické napájení                                                                                                                              standard, akumulátor, volitelně trafo
6. Způsob montáže                                                                                                                              na stěnu nebo na strop s univerzálními držáky
Extra za příplatek
7. Nabíječka pro akumulátor                                                                                                                              Č. art. 15.8068
8. Trafo                                                                                                                              viz strana 26
9. Příslušenství pro řídicí jednotku                                                                                                                              viz strana 69–71

Římská roleta PowerView kompletní systém na míru, s šitím, včetně montážního ma-
teriálu, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, obzvláště ideální pro pozdější montáže, 
protože nejsou nutné žádné kabely
Obsluha pomocí dálkového ovladače, nástěnného vysílače nebo aplikace, motor integrován  
v horním profilu, elektrické napájení Standard integrované s akumulátorem v horním profilu, 
volitelně s trafem
Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

maximální / minimální rozměry
Způsob montáže min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost 

Motor 
PowerView 62 cm 250 cm 200 cm 4 kg

Motor 
PowerView 95 cm 250 cm 260 cm 4 kg

Průřez PowerView

28 mm

34 m
m

suchý zip

Č. art. Způsob šití viz strana

RV110/PW LIDO 28

RV111/PW LEGGERO 30

RV160/PW CADENZA 32

RV300/PW SEGMENTA 34

Počet tažných šňůr
různý a závisí na způsobu šití

Montážní situace
Montáž na strop nebo na stěnu

Stropní držák
Č. art. 29.7801

Stěnový L-držák
Č. art. 29.7963

Jak měřit viz strana 7i

Technika volně není možná, jen kompletně s ušitou látkoui

Vlastnosti produktu

28 mm27 mm

35
 m

m

35
 m

m

28 mm 28 mm
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ew
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Šití LIDO (bez techniky)
Č. art. „KONF110“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

SMART

ISI-CLICK

ISI-PIN

MINOR

POWERVIEW

X-LARGE

2 20,0–45 cm

3 45,1–75 cm

4 75,1–95 cm

5 95,1–115 cm

6 115,1–140 cm

7 140,1–165 cm

8 165,1–190 cm

9 190,1–215 cm

10 215,1–240 cm

11 240,1–265 cm

12 265,1–290 cm

13 290,1–315 cm

14 315,1–340 cm

15 340,1–365 cm

16 365,1–400 cm

Počet tažných šňůr
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Co uvést do objednávky šití LIDO
1. Č. art.                                                                                                                              KONF110
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 16 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 30 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

25 cm 400 cm 550 cm
zohledněte max. rozměr techniky

Hladká římská roleta, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, pohodlná montáž a demontáž závěsu 

         - vždy 6 cm bočního lemu, kromě techniky SMART s 7 cm bočním lemem 
         - do 100 cm výšky hloubka skladu 7,5 cm a rozteč skladů 15 cm 
         - od 100 cm výšky hloubka skladu 9,5 cm a rozteč skladů 19 cm

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 100 cm ca. 14 cm

do 120 cm ca. 16 cm

do 140 cm ca. 17 cm

do 160 cm ca. 18 cm

do 180 cm ca. 19 cm

do 200 cm ca. 20 cm

do 220 cm ca. 21 cm

do 240 cm ca. 22 cm

za dalších 20 cm ca. 1 cm

* výšky paketů závisí na látce a technice.

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výška paketu

Výrobní šířka

Vlastnosti produktu

Ši
tí
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Šití LEGGERO (bez techniky)
Č. art. „KONF111“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

SMART

ISI-CLICK

ISI-PIN

MINOR

POWERVIEW

X-LARGE

2 20,0–45 cm

3 45,1–75 cm

4 75,1–95 cm

5 95,1–115 cm

6 115,1–140 cm

7 140,1–165 cm

8 165,1–190 cm

9 190,1–215 cm

10 215,1–240 cm

11 240,1–265 cm

12 265,1–290 cm

13 290,1–315 cm

14 315,1–340 cm

15 340,1–365 cm

16 365,1–400 cm

Počet tažných šňůr
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Co uvést do objednávky šití LEGGERO
1. Č. art.                                                                                                                              KONF111
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 16 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 35 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

Hladká římská roleta, sklady nejsou žehlené, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, pohodlná montáž a demontáž závěsu 

         - vždy 6 cm bočního lemu, kromě techniky SMART s 7 cm bočním lemem 
         - hloubka skladu 15 cm a rozteč skladů 30 cm

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

25 cm 400 cm 550 cm
zohledněte max. rozměr techniky

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 130 cm ca. 19 cm

do 150 cm ca. 20 cm

do 180 cm ca. 21 cm

do 240 cm ca. 22 cm

do 280 cm ca. 23 cm

za dalších 20 cm ca. 1 cm

* výšky paketů závisí na látce a technice.

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výška paketu

Výrobní šířka

Vlastnosti produktu
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Šití CADENZA (bez techniky)
Č. art. „KONF160“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

SMART

ISI-CLICK

ISI-PIN

MINOR

POWERVIEW

X-LARGE

2 20,0–50 cm

3 50,1–88 cm

4 88,1–127 cm

5 127,1–165 cm

6 165,1–203 cm

7 203,1–241 cm

8 241,1–279 cm

9 279,1–317 cm

10 317,1–355 cm

11 355,1–400 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 70 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí 
Podšívka není možná!

Potřeba látky

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

20 cm 400 cm 550 cm

Co uvést do objednávky šití CADENZA
1. Č. art.                                                                                                                              KONF160
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 130 cm ca. 18 cm

do 140 cm ca. 19 cm

do 150 cm ca. 20 cm

do 200 cm ca. 22 cm

do 230 cm ca. 23 cm

do 260 cm ca. 24 cm

do 280 cm ca. 25 cm

za dalších 20 cm ca. 1 cm

* výšky paketů závisí na látce a technice.

Počet segmentů
Výrobní výška Počet segmentů

40,0–91,5 cm 3

91,6–116,5 cm 4

116,6–141,5 cm 5

141,6–166,5 cm 6

166,6–191,5 cm 7

191,6–216,5 cm 8

216,6–241,5 cm 9

241,6–266,5 cm 10

266,6–291,5 cm 11

za dalších 25 cm + 1 Výška paketu

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výrobní šířka

Se
gm

en
tů

Řimska roleta s tunýlky na předni straně, které poskytnou jemnou optickou podpěru, uchycení závěsu na 
suchý zip, pohodlná montáž a demontáž závěsu, možná kombinace na dveře a okna 

         - do 302 cm hotové šířky s 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna 
         - od 302 cm hotové šířky s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
         - Technika X-LARGE s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku 
         - hloubka skladů = polovina rozteče mezi segmenty, sklady musí být ve výšce rovnoměrně rozdělené 
         - vzdálenost segmentů mezi 19 a 25 cm

Vlastnosti produktu
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Šití SEGMENTA (bez techniky)
Č. art. „KONF300“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

SMART

ISI-CLICK

ISI-PIN

POWERVIEW

X-LARGE

2 20,0–64 cm

3 64,1–104 cm

4 104,1–143 cm

5 143,1–183 cm

6 183,1–218 cm

7 218,1–253 cm

8 253,1–288 cm

9 288,1–328 cm

10 328,1–363 cm

11 363,1–400 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 70 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí 
Podšívka není možná!

Potřeba látky

Co uvést do objednávky šití SEGMENTA
1. Č. art.                                                                                                                              KONF300
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

20 cm 400 cm 550 cm
zohledněte max. rozměr techniky

Výška paketů
Výrobní výška Počet segmentů* Výška paketu**

60–77 cm 3 ca. 30 cm

78–135 cm 5 ca. 35 cm

136–201 cm 7 ca. 37 cm

202–275 cm 9 ca. 39 cm

276–350 cm 11 ca. 41 cm

351–550 cm 13 ca. 43 cm
* musí být vždy lichý
** výšky paketů závisí na látce a technice.

Výška paketu

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výrobní šířka

Se
gm

en
tů

Řimska roleta s tunýlky na předni straně, díky svým plochým segmentům obdrží ve vytaženém stavu plochý 
komplet, ideální na vysoká okna, upevnění závěsu na suchý zip 

         - do 220 cm hotové šířky s 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna 
         - od 220 cm hotové šířky s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
         - Technika X-LARGE s 6 mm příčnými tyčemi
         - u tunýlků jsou ze zadní strany našitá k vedení šňůry plastová očka
         - vzdálenost segmentů mezi 24 a 28 cm
         - segmenty musí být rovnoměrně rozdělené ve výšce, je nutný lichý počet segmentů

Vlastnosti produktu
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Šití REPRISE (bez techniky)
Č. art. „KONF141“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

SMART

ISI-CLICK

ISI-PIN

MINOR

2 20,0–64 cm

3 64,1–104 cm

4 104,1–143 cm

5 143,1–183 cm

6 183,1–218 cm

7 218,1–253 cm

8 253,1–288 cm

9 288,1–328 cm

10 328,1–363 cm

11 363,1–400 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 30 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí 

Potřeba látky

Co uvést do objednávky šití REPRISE
1. Č. art.                                                                                                                              KONF141
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

20 cm 400 cm 550 cm

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výška paketu

Výrobní šířka

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 150 cm ca. 18 cm

do 200 cm ca. 20 cm

do 250 cm ca. 23 cm

do 300 cm ca. 25 cm

za dalších 50 cm ca. 3 cm

* výšky paketů závisí na látce a technice.

Řimska roleta s tunýlky na zadni straně, ideální pro vzorované látky, protože nebude narušeno navazování vzoru, 
uchycení závěsu na suchý zip, pohodlná montáž a demontáž závěsu 

         - do 302 cm hotové šířky s 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna
         - od 302 cm hotové šířky s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
         - na zadní straně s našitými 20 mm páskami
         - vždy 4 cm složeného bočního lemu   
         - vzdálenost mezi sklady 19 cm, hloubka skladů = poloviční vzdálenost mezi sklady

Vlastnosti produktu



38

Šití CAPRIOLE (bez techniky)
Č. art. „KONF131“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

ISI-CLICK

MINOR

5 20,0–68 cm

6 68,1–95 cm

7 95,1–122 cm

8 122,1–149 cm

9 149,1–176 cm

10 176,1–203 cm

11 203,1–230 cm

12 230,1–260 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 30 %
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

Co uvést do objednávky šití CAPRIOLE
1. Č. art.                                                                                                                              KONF131
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

20 cm 260 cm 280 cm

Dekorativní římská roleta s přesazenými jednoduchými příčnými záhyby, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, 
pohodlná montáž a demontáž závěsu

         - vždy 5 cm bočního lemu 
         - dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil 
         - jednoduché příčné sklady v odstupu zhruba 15cm dělené s výškovým přesazením

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výška paketu

Výrobní šířka

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 120 cm ca. 16 cm

do 160 cm ca. 18 cm

do 180 cm ca. 20 cm

do 220 cm ca. 22 cm

do 260 cm ca. 24 cm

do 280 cm ca. 26 cm

* výšky paketů závisí na látce a technice.

Vlastnosti produktu
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Šití CASCADE (bez techniky)
Č. art. „KONF132“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

ISI-CLICK

MINOR

5 20,0–68 cm

6 68,1–95 cm

7 95,1–122 cm

8 122,1–149 cm

9 149,1–176 cm

10 176,1–203 cm

11 203,1–230 cm

12 230,1–260 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 50 %
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

maximální / minimální rozměry
min. šířka max. šířka max. výška

20 cm 260 cm 280 cm

Co uvést do objednávky šití CASCADE
1. Č. art.                                                                                                                              KONF132
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne
5. Druh techniky                                                                                                                              uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Dekorativní římská roleta s dvojitými příčnými záhyby, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, 
pohodlná montáž a demontáž závěsu 

         - vždy 5 cm bočního lemu 
         - dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil 
         - dekorativní dvojité příčné sklady v odstupu zhruba 15cm dělené s výškovým přesazením

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výška paketu

Výrobní šířka

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 120 cm ca. 16 cm

do 160 cm ca. 18 cm

do 180 cm ca. 20 cm

do 220 cm ca. 22 cm

do 260 cm ca. 24 cm

do 280 cm ca. 26 cm

* výšky paketů závisí na látce a technice.

Vlastnosti produktu
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Šití VARIOSHADE a ATELIER (bez techniky)
Č. art. „KONF118“ a „KONF350“

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

VOU

DVOU

2 15–32,9 cm

3 33–57,9 cm

4 58–82,9 cm

5 83–107,9 cm

6 108–120,0 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 10 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

Co uvést do objednávky šití VARIOSHADE a ATELIER
1. Č. art.                                                                                                                              KONF118, KONF350
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                                                                                                              ano nebo ne

Hladká římská roleta k montáži v zasklívací liště nebo na okenním rámu, upevnění závěsu pomocí suchého zipu nahoře a 
dole, pohodlná montáž a demontáž závěsu 

         - vždy 4 cm bočního lemu  
         - hloubka záhybu 7,5 cm a rozteč skladů max. 15 cm 
         - v zavřeném stavu nepřevisují sklady před dolní profil 
         - ovladatelná shora a zdola

min. šířka max. šířka max. výška max. plocha max. hmotnost 

15 cm 100 cm 220 cm 2,0 m2 1,3 kg

15 cm 120 cm 150 cm 1,8 m2 1,3 kg

maximální / minimální rozměry

pro způsob montáže 8 je max. hotová šířka 83 cm, v případě podšitých římských rolet je max. výška 170 cm

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výška paketu

Výrobní šířka

Výška paketů
Výrobní výška Výška paketu*

do 100 cm ca. 14 cm

do 150 cm ca. 15 cm

do 200 cm ca. 16 cm

do 220 cm ca. 18 cm

* výška paketu závisí na látce.

Vlastnosti produktu
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Šití LEPORELLO (bez techniky)
Č. art. „KONF318“

Technika Počet 
tažných šňůr výrobní šířka

VOU

2 15–32,9 cm

3 33–57,9 cm

4 58–82,9 cm

5 83–107,9 cm

6 108–120,0 cm

Počet tažných šňůr
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Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 35 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí
Podšívka není možná!

Potřeba látky

Co uvést do objednávky šití LEPORELLO
1. Č. art.                                                                                                                              KONF318
2. Výrobní šířka                                                                                                                              v cm
3. Výrobní výška                                                                                                                              v cm
4. Technika k dispozici                                          ano nebo ne

Římská roleta s tunýlky pro montáž v zasklívací liště nebo na okenním rámu, upevnění závěsu pomocí 
suchého zipu nahoře a dole, pohodlná montáž a demontáž závěsu 

         - lemy na přední straně se 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna 
         - vždy 4 cm bočního lemu 
         - segmenty jsou rozděleny v rovnoměrných vzdálenostech, výška segmentu 13–20 cm
         - v zavřeném stavu nepřevisují sklady přes dolní profil

min. šířka max. šířka max. výška max. plocha max. hmotnost 

15 cm 100 cm 220 cm 2,0 m2 1,3 kg

15 cm 120 cm 150 cm 1,8 m2 1,3 kg

maximální / minimální rozměry

Způsob montáže 8 max. výrobní šířka 83 cm

Výška paketu

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Výrobní šířka

Výška paketů
Výrobní výška Počet segmentů Výška paketu*

do 100 cm 5 ca. 20 cm

do 120 cm 7 ca. 17 cm

do 140 cm 7 ca. 20 cm

do 160 cm 9 ca. 18 cm

do 180 cm 9 ca. 30 cm

do 200 cm 11 ca. 18 cm

do 220 cm 11 ca. 20 cm

* výška paketu závisí na látce.

Se
gm

en
tů

Vlastnosti produktu
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Římská roleta ASCENDO pro šikmá okna
s technikou ISI-CLICK ovládání řetízkem
Č. art. „RV115/CL“

Základna

le
vá

 v
ýš

ka

pr
av

á 
vý

šk
a

Šikmina
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Co uvést do objednávky římské rolety pro šikmá okna
1. Č. art.                                                                                                                              RV115/CL
2. Šikmina                                                                                                                              v cm
3. Základna                                                                                                                              v cm
4. Levá výška                                                                                                                              v cm
5. Pravá výška                                                                                                                              v cm
6. Délka ovládání                                                                                                                              v cm*
7. Strana ovládání                                                                                                                              vpravo nebo vlevo
8. Způsob montáže                                                                                                                              na stěnu nebo na strop
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Výška paketu
Výška římské rolety Výška paketu

 do 140 cm ca. 14 cm

do 200 cm ca. 15 cm

do 240 cm ca. 16 cm

do 280 cm ca. 17 cm

maximální / minimální rozměry
Technika min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost max.úhel
ISI-CLICK 30 cm 150 cm 280 cm 3,0 kg 45°

Hladká římská roleta pro šikmá okna s technikou ISI-CLICK, suchý zip pro uchycení závěsu na techniku (v bílé), 
závěs se skládá v šikmině, není možný volán 

         - vždy 6 cm bočního lemu a dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil 
         - hloubka skladů 7,5 cm, rozteč skladů 15 cm

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška + 20 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

Vlastnosti produktu
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Římská roleta ARIE pro oblouková okna vč. techniky
s technikou MINOR ovládání tažnou šňůrou bez zarážky
Č. art. „RV190/SZ“

Základna

M
en

ší
 v

ýš
ka

 v
pr

av
o

M
en

ší
 v

ýš
ka

 v
le

vo

Vě
tš

í (
pr

os
tř

ed
ní

) 
vý

šk
a

Technika Počet 
tažných šňůr Výrobní šířka

ŠŇŮROU

2 25–45 cm

3 45,1–75 cm

4 75,1–95 cm

5 95,1–115 cm

6 115,1–140 cm

7 140,1–160 cm

Počet tažných šňůr
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Co uvést do objednávky římských rolet pro oblouková okna
1. Č. art.                                                                                                                              RV190/SZ
2. Základna                                                                                                                              v cm
3. Větší (prostřední) výška                                                                                                                              v cm
4. Menší výška vlevo                                                                                                                              v cm
5. Menší výška vpravo                                                                                                                              v cm
6. Strana ovládání                                                                                                                              vlevo nebo vpravo
7. Délka šňůry                                                                                                                              v cm*
8. Způsob montáže                                                                                                                              na stěnu nebo na strop
* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Výška paketu (bez výšky segmentů)
Výška římské rolety Výška paketu

 do 140 cm ca. 14 cm

do 200 cm ca. 15 cm

do 240 cm ca. 16 cm

do 280 cm ca. 17 cm

do 300 cm ca. 18 cm

maximální / minimální rozměry
Technika min. šířka max. šířka max. výška max. hmotnost

šňůrou 25 cm 160 cm 300 cm 2,0 kg

Hladká římská roleta pro oblouková okna s technikou MINOR, suchý zip pro uchycení závěsu na techniku (v bílé), 
Bez samosvorného mechanizmu šňůry – tahové šňůry jsou fixovány pouze na navijáku, horní segment je pevný. 

         - vždy 6 cm bočního lemu a dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil 
         - hloubka skladů 7,5 cm, rozteč skladů 15 cm

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm           
Výška přístřihu =  výrobní výška (větší výška) + 20 cm
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Potřeba látky

Vlastnosti produktu
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Trojúhelník s nasazeným pravoúhelníkem

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 1 40 cm

Pravouhelník

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 4 40 cm

Pravoúhelník se sešikmenými rohy

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 16 40 cm

Sinus

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 5 40 cm

Sinus se šikmým pásem

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 17 40 cm

Mimořádná výbava
Volány

Dodejte šikmý pás
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Co uvést do objednávky pro volán na přání
1. Náčrt                                                                          emailem, faxem nebo přiložit
2. Výrobní výška                                                         dekorační výška – znamenat vždy včetně 

výšky volánu (12 cm) 
3. Provedení                                                       počet oblouků, zubů cimbuří atd.

Pro specialisty v našem krejčovském ateliéru není žádná překážka problém. Kromě volánů navržených naší firmou 
rádi zhotoví i kreace podle Vašich osobních představ (se saténovými nebo šikmými páskami příp. s použitím kon-
trastních látek). Zpracují i hotové nebo svépomocí háčkované krajkové obruby. 

Volány se nejlépe zpracovávají z dekoračních látek - záclony nejsou až tak vhodné.

Volán na přání

12
 c

m
12

 c
m

Vrcholek

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 11 přední část 35 cm
zadní část 45 cm 

Ozubené zakončení pro vsunutí tyče

Č. art. Spotřeba látky

RVVOL 10 40 cm

pracováno se smyčkami

M
im

oř
ád

ná
 

vý
ba

va
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Mimořádná výbava
okraj, lemovka, třásně, podšívka

Č. art. Ozn. art.

RVEIN1

RVEIN

RVEIN3

RVEIN4

Okraj 

za římskou roletu

1-stranný 

2-stranný

3-stranný 

4-stranný

Č. art. Ozn. art.

RVSCH Našít lemovku, třásně  

poskytnuta lemovka, třásně

za bm

podšívka

do šířky v cm

Č. art. 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm za dalších 20 cm

RVFUT

Ceny platí do výšky 300 cm
Podšívka dodána
POZOR! U Segmenta, Cadenza a Leporello není možná podšívka!

obr. okraj oboustranný

obr. okraj třístranný
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Bezpečnost dětí

Řetízek a šňůra musí být min. 150 cm nad úrovní 
podlahy a stabilně upnuté!

POZOR

– Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tažných šňůr, 
řetízků a pásků a také ovládacími šňůrami sloužícími k 
zakrývání oken.

– Šňůry je třeba udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo 
uškrcení nebo zamotání. Krk dítěte se může do šňůry  
zamotat.

– Postele, dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále od 
šňůr sloužících k zakrývání oken.

– Šňůry se nesmí vzájemně spojovat. Je třeba zajistit, aby se 
šňůry do sebe nezamotaly a nevytvořily smyčku.

Stabilní upnutí

Podlaha

 
 

D
él

ka
 o

vl
ád

án
í

m
in

. 1
50

 c
m

Č. art. Ozn. art.

15.6879 Rozpojovací očko bezpečné  
pro dětí
plast, transparentní

za ks15 mm5 
m

m

Č. art. Ozn. art.

88.6152 Napínák řetízku
plast 
bílá nebo antracitová
včetně montážní sady

za set

16 mm

43
 m

m

Č. art. Ozn. art.

28.1940 Kroužek
plast, transparentní

za ks
13 mm

Č. art. Ozn. art.

85.6870 Naviják šňůry 
plast, transparentní
včetně montážní sady

za set

80
 m

m

12 mm

Nezbytné bezpčnostní přípravky jsou součástí dodávky.
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Jednotlivé díly
Příslušenství k šití

Č. art. Ozn. art.

9510-67 Šňůra Profilux 300 cm
s Nupsis 10 mm

za ks10
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9510-65 Šňůra Profilux 300 cm
s Nupsis 6 mm

za ks6 
m

m

Č. art. Ozn. art.

9110-40 Trendclip
plast, bílá

za ks

15 m
m

Č. art. Ozn. art.

4132 Háček
plast, bílá

Způsob šití VARIOSHADE, 
LEPORELLO, ATELIER, ARIE

za ks

13 mm

Č. art. Ozn. art.

15.6879 Rozpojovací očko bezpečné pro 
dětí
plast, transparentní

způsob šití LEGGERO, 
CADENZA, SEGMENTA

za ks

15 mm5 
m

m

Č. art. Ozn. art.

28.1940 Kroužek
plast, transparentní
vnější průměr 13 mm

způsob šití LIDO, LIDO-IF, LEGGE-
RO, CADENZA, SEGMENTA
za ks

13 mm

Č. art. Ozn. art.

9510-63 Vodicí očko
plast, transparentní
k přišití

způsob šití CADENZA, 
SEGMENTA 

za ks

18 mm

6 m
m

Č. art. Ozn. art.

9510-61 Dolní klip
plast, transparentní
k přišití

způsob šití CADENZA, SEGMENTA, 
REPRISE, LIDO-IF
za ks

12 mm

10 mm

38 mm

Č. art. Ozn. art.

28.1524 Kotva šňůry
plast, transparentní

způsob šití LIDO, LEGGERO

za ks
20 mm

Č. art. Ozn. art.

9430-61 Upevnění šňůry
plast, transparentní
k přišití

druh techniky SMART, 
ISI-CLICK, ISI-PIN, MINOR

za ks

39 mm13 mm
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Jednotlivé díly
Šňůrky

Č. art. Ozn. art.

9510-48 Vytahovací šňůra 0,9 mm 
bílá

druh techniky MINOR a ISI-FIX 

za bm

VPE 100 bm

Č. art. Ozn. art.

9510-49 Ovládací šňůra 2,0 mm 
bílá

druh techniky MINOR, ISI-FIX a způsob šití ARIE

za bm
VPE 100 bm 

Č. art. Ozn. art.

9430-67 Vytahovací šňůra 0,8 mm 
bílá

druh techniky ISI-CLICK a ISI-PIN

za bm 

VPE 1000 bm

Č. art. Ozn. art.

9725 Vytahovací šňůra 1,4 mm
bílá, 580 cm

druh techniky X-LARGE

za ks

Je
dn

ot
liv

é 
dí

ly
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Jednotlivé díly
Pásky

Č. art. Ozn. art.

9100-51 Velurová páska 2 cm
bílá

způsob šití LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, 
REPRISE, CAPRIOLE, CASCADE, VARIOSHADE,  
LEPORELLO, ATELIER, LIDO-IF

za bm

Č. art. Ozn. art.

9100-52 Velurová páska měkká 2 cm
bílá

pojezd panelu AMBIENTE

za bm

Č. art. Ozn. art.

9410-51 Velurová páska 3,8 cm
bílá

pojezd panelu FOX

za bm

Č. art. Ozn. art.

9410-52 Velurová páska 3 cm
bílá 

pojezd panelu HOME

za bm

Č. art. Ozn. art.

9100-54 Velurová páska 2 cm
bílá
samolepicí 

za bm

VPE 25 bm
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Č. art. Ozn. art.

9100-50 Páska s háčky 2 cm
bílá

za bm

VPE 25 bm

Č. art. Ozn. art.

9100-53 Páska s háčky 2 cm 
bílá
samolepicí 

za bm

VPE 25 bm

Č. art. Ozn. art.

9100-72 Páska závěsu MONZA
transparentní

způsob šití LIDO-IF

za bm
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Jednotlivé díly
Pásky

Č. art. Ozn. art.

9100-61 Páska se smyčkami 2 cm
transparentní
odstup skladů 15 cm

do výšky 100 cm
způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE

za bm

VPE 200 bm

Č. art. Ozn. art.

9100-68 Páska se smyčkami 2 cm
transparentní
vzdálenost mezi sklady 19 cm

od výšky 100 cm
způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE

za bm

VPE 200 bm

Č. art. Ozn. art.

9100-69 Páska s kruhovými očky 1,5 cm
transparentní
odstup kroužků 30 cm

od výšky 100 cm
způsob šití LEGGERO

za bm

VPE 200 bm

Č. art. Ozn. art.

9110-38 Páska s očky 2 cm
transparentní

způsob šití REPRISE, VARIOSHADE, ATELIER
pro háček 4132

za bm

VPE 200 bm

Č. art. Ozn. art.

9100-56 Páska s kruhovými očky 1,6 cm   
transparentní
vzdálenost mezi sklady 19 cm

do výšky 100 cm způsob šití LEGGERO
druh techniky PowerView s způsob šití LIDO, LEGGERO

za bm

VPE 200 bm
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Č. art. Ozn. art.

9100-62 Páska se smyčkami 2 cm
transparentní
potaženo k nažehlení
vzdálenost mezi sklady 15 cm

do výšky 100 cm
způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE

za bm

VPE 200 bm 

Č. art. Ozn. art.

9200-76 Páska se smyčkami 2 cm
transparentní
potaženo k nažehlení
vzdálenost mezi sklady 19 cm

od výšky 100 cm
způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE

za bm

VPE 200 bm 

Č. art. Ozn. art.

9100-80 Páska se smyčkami 2 cm
transparentní
1-sklad 1:1,25 

způsob šití CAPRIOLE

za bm

VPE 200 bm

Č. art. Ozn. art.

9100-82 Páska se smyčkami 2 cm
transparentní
2-sklad 1:1,5

způsob šití CASCADE

za bm

VPE 200 bm 

Č. art. Ozn. art.

9150-12 Páska pro zasouvání profilu 3 cm
transparentní
s kapsami

od 302 cm šířka způsob šití REPRISE

za bm

VPE 200 bm
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Jednotlivé díly všeobecně
zatěžkávací lišty a příčné tyče

Č. art. Ozn. art.

9100-39

9100-39ABG

Příčný profil 4 mm
skleněná vlákna, bílá

skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

způsob šití SEGMENTA, REPRI-
SE, LEPORELLO, CADENZA

Č. art. Ozn. art.

28.1500

28.1500ABG

Zatěžovací profil 
5 mm pozinkovaná oce

skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

dekorativní látky způsob šití 
LIDO, LEGGERO, CADENZA, 
SEGMENTA, REPRISE

Č. art. Ozn. art.

15.6007

15.6007ABG

Fixační profil Ø 9 mm
Plast, transparentní

skladovací délka 3 m
za bm

zkráceno na míru
za bm
pro povrchový záhyb způsob 
šití LIDO,  
LEGGERO, CADENZA

Č. art. Ozn. art.

28.1700

28.1700ABG

Příčný profil Ø 6 mm
přírodní hliník 

skladovací délka 4 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

pro způsob šití 
SEGMENTA 
druh techniky X-LARGE

Č. art. Ozn. art.

9100-40

9100-40ABG

Zatěžovací profil  
přírodní hliník 

skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

dekorativní látky způsob šití 
LIDO a LEGGERO

6,5 mm

25
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9100-60

9100-60ABG

Zatěžovací profil  
akrylové sklo, transparentní

skladovací délka  
300 cm, za bm

zkráceno na míru
za bm

způsob šití LIDO a LEGGERO

5 mm

30
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9100-35

9100-35ABG

Vkládaný profil
plast, transparentní
pro fixaci šířky

skladovací délka 5 m 
za bm

zkráceno na míru
za bm

pro druh techniky ISI-FIX

13
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9100-31 Koncovka 
plast, bílá
pro příčný profil 9100-39

za ks9 mm

5 
m

m

Č. art. Ozn. art.

28.1542 Koncovka 
plast, transparentní
pro zatěžovací profil 28.1500

za ks12 mm

7 
m

m
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Jednotlivé díly
Technika SMART s ovládáním řetízkem

Č. art. Ozn. art.

28.2001 Horní profil
bílá

zkráceno na míru
za bm

Č. art. Ozn. art.

28.2021 Univerzálním držák
kovový
k montáži na stěnu a strop

za ks21
 m

m

26 mm

Č. art. Ozn. art.

28.2022 Stěnový L-držák
bílá, 5,8 cm
 
za ks

40
 m

m

50 mm

Č. art. Ozn. art.

15.6034 Stěnový L-držák  
variabilní
bílá, 49–142 mm

za ks

49–142 mm

51
 m

m

Č. art. Ozn. art.

28.2031 Kónus krátký
do výšky 220 cm

za ks

28 mm

72 mm

Č. art. Ozn. art.

28.2025 Kónus dlouhý
od výšky 220 cm

za ks

106 mm

28 mm

Č. art. Ozn. art.

28.2002 Záslepka opačná strana
plast, bílá barva

za ks

34 mm

23 mm

30
 m

m

Č. art. Ozn. art.

15.6813
15.6814

Kolo řetízku
oboustranně použitelná 

1:1  za ks 
3:1 za ks16

 m
m

27 mm

Č. art. Ozn. art.

28.2041
28.2042

Záslepka převodovky
plast, bílá barva

vlevo   za ks
vpravo za ks

30
 m

m

17 mm

34 mm

Č. art. Ozn. art.

28.2052 Převodovka
oboustranně použitelná 

za ks26
 m

m

38 mm

Č. art. Ozn. art.

28.2026 Klip šňůry
s 350 cm tažnou šňůrou
Barva šňůry bílá, béžová, krémo-
vá, šedá nebo hnědá

za ks

16
 m

m

17 mm
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Jednotlivé díly
Technika ISI-CLICK a ISI-PIN s ovládáním řetízkem

Č. art. Ozn. art.

9430-12 Stěnový L-držák 65 mm
plast, bílá

za ks

37 mm

72 m
m

47 mm

31
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9430-10 S univerzálním držákem 
45 mm
plast, bílá
k montáži na stěnu a strop 
(standard)

za ks37 mm

52 m
m

41 m
m

Č. art. Ozn. art.

9430-03

9430-03ABG

Hřídel
skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm26

 m
m

Č. art. Ozn. art.

9430-01

9430-01ABG

Horní profil bílý
skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

23
 m

m

11 m
m

Č. art. Ozn. art.

9430-50 Vzpěra hřídele
plast, bílá

za ks

58 mm

31 mm

Č. art. Ozn. art.

9430-60 Vedení řetízku
pro šikmá okna

za ks

35 mm

65
 m

m
Č. art. Ozn. art.

9430-13
9430-14
9430-15
9430-16

Převodovka řetízku
světle šedá uvnitř
1:1 vlevo za ks
1:1 vpravo za ks
3:1 vlevo za ks
3:1 vpravo za ks

73 mm

31
 m

m
Č. art. Ozn. art.

9100-20 Koncovka
plast, bílá

pro horní profil 
9430-01

za ks21 m
m

22 mm
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Č. art. Ozn. art.

9100-64 Zašívací očko 
kovové vložky
plast, transparentní

za ks35 mm

29 mm

Č. art. Ozn. art.

9430-63 Kroužek unášeče
pro zácvak šňůry 9430-66
a 9430-68

za ks

38 mm

30 mm

Č. art. Ozn. art.

9410-08 Kotouč unášeče
plast, bílá

za ks

47 mm

26 mm

Č. art. Ozn. art.

9710-62 Zašívací očko
plast, transparentní

za ks
35 mm

29 mm

Č. art. Ozn. art.

9430-67 Vytahovací šňůra 0,8 mm
bílý 

za bm

Jednotlivé díly speciální technika ISI-PIN

Č. art. Ozn. art.

9430-67 Vytahovací šňůra 
0,8 mm 
pro zácvak šňůry 9430-66 

za bm

Č. art. Ozn. art.

9430-66 Koncovka šňůry 10 mm
bílý
bez šňůry
od 01/2015

za ks
9 mm

10
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9430-68 Koncovka šňůry 10 mm
bílý
šňůra o délce 320 cm
od 01/2015
za ks

9 mm

10
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9430-65 Koncovka šňůry 6 mm
bílý
šňůra o délce 320 cm
do 12/2014
za ks

9 mm

6 
m

m

Jednotlivé díly speciální technika ISI-CLICK
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Jednotlivé díly
Ovládání řetízkem technika  SMART, ISI-CLICK a ISI-PIN

Č. art. Ozn. art.

85.4120 Závaží řetízku LEHA
bílá, šedá nebo černá

za ks85
 m

m

35 mm

Č. art. Ozn. art.

85.9100 Kuličkový řetízek 
4,5 x 6 mm
kovový

nerezový vzhled, černá, pochro-
movaná, saténově niklová, old 
brass, brass 

za bm

Č. art. Ozn. art.

85.5134 Kuličkový řetízek 
4,5 x 6 mm
plast, bílá

za bm

Č. art. Ozn. art.

24.5344 Spojka řetízku
plast, transparentní

za ks

19
 m

m

7 mm

Č. art. Ozn. art.

88.6152 Napínák řetízku
plast, 
bílá nebo antracitová
včetně montážní sady 

za set

16 mm

43
 m

m

Č. art. Ozn. art.

24.5357 Spojka řetízku
kov, vzhled ušlechtilé oceli

za ks

15 mm

5 mm

Č. art. Ozn. art.

85.6070
85.5424
85.5350
85.6073
85.6075
85.5351
85.5426
85.6078
85.5352
85.1118
85.1111
85.5353
85.1112
85.1121
85.1120
85.1113
85.5354
85.1114
85.1115
85.1116
85.1117
85.5355
85.5422
85.1535

Nekonečný řetízek 
4,5 x 6 mm 
plast, bílá 

za ks
x = 40 cm
x = 50 cm
x = 60 cm
x = 70 cm
x = 80 cm
x = 90 cm
x = 100 cm
x = 110 cm
x = 120 cm
x = 130 cm
x = 140 cm
x = 150 cm
x = 160 cm
x = 170 cm
x = 180 cm
x = 190 cm
x = 200 cm
x = 210 cm
x = 220 cm
x = 230 cm
x = 240 cm
x = 250 cm
x = 300 cm
x = 350 cm

X



67

Jednotlivé díly
Technika MINOR s ovládací šňůrou

Č. art. Ozn. art.

9510-48 Šňůra 0,9 mm
bílá 

za bm

Č. art. Ozn. art.

9510-49 Ovládací šňůra 2 mm
bílá

za bm

Č. art. Ozn. art.

9430-01

9430-01ABG

Horní profil bílý
skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

11 mm

23
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9100-20 Koncovka
plast, bílá
pro horní profil 9430-01

za ks
21 m

m

22 mm

Č. art. Ozn. art.

9750-04 Stěnový klip
plast, bílá

za ks

Č. art. Ozn. art.

9210-10 S univerzálním držákem
plast, bílá
k montáži na stěnu a strop

za ks

37 mm

33 m
m

16 mm

20 mm

Č. art. Ozn. art.

8349 Svírací držák
bílá, přichyceno na  
okenní rám

za pár

Č. art. Ozn. art.

9750-05 Zámek šňůry
k zapošití

za ks

19 mm

47 mm

36 mm

20 mm

Č. art. Ozn. art.

17.6010 Koncovka šňůry
plast, bílá

za ks34 mm

Č. art. Ozn. art.

9000-03 Spojka šňůry
hliník

za set

14 mm
14 mm

11
 m

m 11
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9750-02 Vedení šňůry 
bílá

za ks

14 mm

Č. art. Ozn. art.

85.6870 Naviják šňůry 
plast, transparentní
vč. montážní sady 

za set

80
 m

m

12 mm
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Jednotlivé díly
Technika ISI-FIX s ovládací šňůrou

Č. art. Ozn. art.

28.1940 Kroužek
plast, transparentní
vnější průměr 13 mm

za ks13 mm

Č. art. Ozn. art.

9510-61 Dolní klip 
plast, transparentní
zašívací

za ks

12 mm

10 mm

38 mm

Č. art. Ozn. art.

9200-25 Závaží šňůry 220 g
bílá

za ks

36 mm

11
9 

m
m

Č. art. Ozn. art.

9000-03 Spojka šňůry
hliník

za set

14 mm
14 mm

11
 m

m 11
 m

m

Č. art. Ozn. art.

85.6870 Naviják šňůry 
plast, transparentní
vč. montážní sady 

za set

80
 m

m

12 mm

Č. art. Ozn. art.

9510-48 Šňůra 0,9 mm
bílá 

za bm

Č. art. Ozn. art.

9510-49 Ovládací šňůra 2 mm
bílá

za bm
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Č. art. Ozn. art.

15.8100 Pebble®

Vícekanálové dálkové ovládání 6 kanálů s Pebble krytem

Kryt clear frost / vložka bílá 
Kryt cobalt / vložka bílá 
Kryt lime / vložka bílá 
Kryt night / vložka bílá 
Kryt poppy / vložka bílá 
Kryt stone / vložka bílá 
Kryt weiß / vložka bílá 
Kryt misty / vložka bílá
Kryt oyster / vložka bílá
Kryt ecru / vložka bílá

Kryt clear frost / vložka černá
Kryt cobalt / vložka černá
Kryt lime / vložka černá
Kryt night / vložka černá
Kryt poppy / vložka černá
Kryt stone / vložka černá
Kryt weiß / vložka černá
Kryt misty / vložka černá
Kryt oyster / vložka černá
Kryt ecru / vložka černá

za set

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

10

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

Č. art. Ozn. art.

15.8141 Pebble® 
pro ovládání scén s Pebble krytem

Kryt clear frost / vložka bílá 
Kryt cobalt / vložka bílá 
Kryt lime / vložka bílá 
Kryt night / vložka bílá 
Kryt poppy / vložka bílá 
Kryt stone / vložka bílá 
Kryt weiß / vložka bílá 
Kryt misty / vložka bílá
Kryt oyster / vložka bílá
Kryt ecru / vložka bílá

Kryt clear frost / vložka černá
Kryt cobalt / vložka černá
Kryt lime / vložka černá
Kryt night / vložka černá
Kryt poppy / vložka černá
Kryt stone / vložka černá
Kryt weiß  / vložka černá
Kryt misty / vložka černá
Kryt oyster / vložka černá
Kryt ecru / vložka černá

za set

1 2 3

4 5 6

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

7 8 9

i  INFO: Hub je nutný

Jednotlivé díly
Technika PowerView®
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Č. art. Ozn. art.

15.8101 Vícekanálový ovladač samotný 
bílá nebo černá

za ks 53 mm

Č. art. Ozn. art.

15.8142 Vícekanálové dálkové ovládání se sadou držáků na zeď 6 kanálů

nikl matný / bílá
černá matná / bílá
bílá matná / bílá

nikl matný /černá (bez obr.)
černá matná / černá (bez obr.)
bílá matná / černá (bez obr.)

za set

1
2

3

1 2 3

Č. art. Ozn. art.

15.8102 Pebble kryt samotný
clear frost, cobalt, lime, night, poppy, stone, weiß, misty, oyster, ecru

za ks103 mm

71 mm

Č. art. Ozn. art.

15.8105 Držák na zeď samotný
nikl matný, černá
matná nebo bílá matná

za ks

67
 m

m

17 mm

Č. art. Ozn. art.

15.8145 Baterie pro dálkový
ovladač
Varta CR2032 3 V

pro ruční a nástěnný vysílač

za ks

Č. art. Ozn. art.

15.8104 Ovladač scén samotný
bílá nebo černá

za ks53 mm

i  INFO: Hub je nutný

Č. art. Ozn. art.

15.8137 Ovladač scén se sadou držáků na zeď

nikl matný / bílá
černá matná / bílá
bílá matná / bílá

nikl matný /černá (bez obr.)
černá matná / černá (bez obr.)
bílá matná / černá (bez obr.)

za set

1
2

3

1 2 3

i  INFO: Hub je nutný

Jednotlivé díly
Technika PowerView®
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Č. art. Ozn. art.

15.8150 Dvojitá zástrčka 
pro dva systémy

za ks

Č. art. Ozn. art.

15.8146
15.8147
15.8148
15.8149

Kabel volný
pro verzi s transformátorem HT18 
nebo PS18

za ks

 40 cm
 125 cm
 380 cm
 610 cm

Č. art. Ozn. art.

15.8061 Repeater 2.0
zesilovač rozsahu

za ks

Č. art. Ozn. art.

15.8060 Hub 2.0
vč. Síťový zdroj, kabel

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.8065 Trafo PS18
s 5 m napájecím kabelem
až pro 16 systémy 

za ks

PS-18/300 power supply
data sheet

Description

The PS-18/300 is a compact and very powerful 300 watt regulated 18V DC power supply to connect up to 16

PowerView® DC motors. The input range will automatically adjust between 90 – 250 VAC. The output has

over current, over voltage, short circuit and over voltage protection. The removable front lid allows for easy

access to the four connection terminals. The power supply is deleiverd with a wall mounting template and 4

terminal connection blocks.

Features

• Compact and modern design with removable front lid for easy cable connections access
• Up to 4 groups of maximum 4 motors per group can be connected via plug in terminal blocks
• Over Current, Over Voltage, Short Circuit and Over Temperature protection
• Plug & play installation with handy tie-wrap cable management
• Specifically designed to provide power to maximum 16 PowerView® 18VDC motors

Motorisation version: 1

Č. art. Ozn. art.

85.8069 Adaptér
pro skupinový 
transformátor PS18

za ks

Č. art. Ozn. art.

15.8067 Externí baterie
pro PowerView®

za ks

25
 m

m

26
6 m

m

Č. art. Ozn. art.

15.8068 Nabíječka
pro akumulátor 15.8067

za ks

39
,4

 m
m

92,2 mm

HT-18 power supply
data sheet

Description

The HT-18 is a compact and powerful regulated 18V DC power supply. The input range will automatically adjust between 90 – 250 VAC. The

output has over current, over voltage and short circuit protection. In case of a short circuit, the HT-18 will recover after it h
as been disconnected

from the power line for at least 60 seconds. Using a design that improves heat distribution across the unit, the HT-18 can be mounted to a wall/

ceiling or behind the headrail of a blind.

The HT-18 has been specially designed to power individual PowerView® blinds.

Features

• Very compact design

• Low heat generation due to higher efficiency (Efficiency Level V)

• Over Current, Over Voltage and Short Circuit protection

• Additional accessories available to mount HT-18 to the ceiling, wall or behind the headrail of a blind

• Compatible with all PowerView® motors

Motorisation

version: 1.2

Č. art. Ozn. art.

85.8151 Trafo HT18 extern
až pro dva systémy

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.8143 Trafo 18VDC
s 2,9 m kabelem 
pro jeden systém

za ks
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Jednotlivé díly
Technika X-LARGE s ovládáním řetízkem nebo elektromotorem

Č. art. Ozn. art.

9725 Šňůra k vytahování 
1,4 mm
bílá, 580 cm

za ks

Č. art. Ozn. art.

9713

9713ABG

Kazeta bílá
skladovací délka 6 m
za bm

zkráceno na míru
za bm

53 mm

53
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9715

9737

Koncovka
oboustranně použitelná 
bílá, za ks

Koncovka na straně motoru
bílá, za ks

53 mm

53
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9718 Převodovka 5:1
oboustranně použitelná 
max. 12 kg

za ks
83 mm

53
 m

m

Č. art. Ozn. art.

9717 S univerzálním držákem
bílá

za ks

63 mm

63
 m

m

Č. art. Ozn. art.

85.6070
85.5424
85.5350
85.6073
85.6075
85.5351
85.5426
85.6078
85.5352
85.1118
85.1111
85.5353
85.1112
85.1121
85.1120
85.1113
85.5354
85.1114
85.1115
85.1116
85.1117
85.5355
85.5422
85.1535

Nekonečný řetízek  
4,5 x 6 mm 
plast, bílá 

za ks

x = 40 cm
x = 50 cm
x = 60 cm
x = 70 cm
x = 80 cm
x = 90 cm
x = 100 cm
x = 110 cm
x = 120 cm
x = 130 cm
x = 140 cm
x = 150 cm
x = 160 cm
x = 170 cm
x = 180 cm
x = 190 cm
x = 200 cm
x = 210 cm
x = 220 cm
x = 230 cm
x = 240 cm
x = 250 cm
x = 300 cm
x = 350 cm

X

Č. art. Ozn. art.

85.9100 Kuličkový řetízek 
4,5 x 6 mm
kovový

nerezový vzhled, černá, pochro-
movaná, saténově niklová, old 
brass, brass  

za bm

Č. art. Ozn. art.

85.5134 Kuličkový řetízek 
4,5 x 6 mm
plast, bílá

za bm
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Č. art. Ozn. art.

85.4120 Závaží řetízku LEHA
bílá, šedá nebo černá

za ks85
 m

m

35 mm

Č. art. Ozn. art.

24.5344 Spojka řetízku
plast, transparentní

za ks

19
 m

m

7 mm

Č. art. Ozn. art.

88.6152 Napínák šňůry
plast, bílá nebo  
antracitová
vč. montážní sady 

za set

16 mm

43
 m

m

Č. art. Ozn. art.

24.5357 Spojka řetízku
kovový, nerezový vzhled

za ks

15 mm

5 mm

Č. art. Ozn. art.

85.9504 Vypínač Smoove Uno
pro jeden systém
bílá

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.9523 Vypínač Smoove Duo
pro dva systémy
bílá

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.8622 Ručni dalkovy ovladač  
Situo 5 RTS
5 kanálový
bílá

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.8621 Ručni dalkovy ovladač  
Situo 1 RTS
1 kanálový
bílá

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.8501 Ručni dalkovy ovladač  
Telis 16 RTS
16 kanálový
bílá, stříbrná

za ks

Č. art. Ozn. art.

85.8502 Nástěnný vysílač Smoove  
1 RTS 1 kanálový
bílá, černá, 
stříbrná

za ks
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Č. art. Ozn. art.

29.7190
ABG

Nalepovací profil M8 
zkráceno na míru
k dodání v bílé, šedé, béžové, 
antracitové, tmavě hnědé a černé 
barvě

za bm

Jednotlivé díly
Technika VOU a DVOU s ovládacím madlem

Č. art. Ozn. art.

29.7807 Upínací patka
pro způsob montáže 5 a 7
barevně sladěno 
za ks 15 mm

22 mm

Č. art. Ozn. art.

29.7861 Přípravek pro přivrtání 
a montáž

za ks 100 mm

45 mm

Č. art. Ozn. art.

29.7965 Stěnový L držák
pro způsob montáže 2 a 3 
(nahoře a dole)  
bílé, šedé, tmavě hnědé nebo 
antracitové barvě

za ks

Č. art. Ozn. art.

29.7186 Ovládací profil VOU
v bílé, béžové, antik,  
hliníkové, antracitové, tmavě 
hnědé a černé barvě

za bm

Č. art. Ozn. art.

29.7810

29.7934

Magnetická deska
za ks

Magnetická destička 
pro upínací patka 29.7807
za ks

Č. art. Ozn. art.

29.7828 Šroubovaný díl  
proupínací patku
transparentní 

za ks

16 mm 12 mm

Č. art. Ozn. art.

29.7929
29.7930

Držák upínací patky,  
vyčnívající
v bílé, béžové, šedé, antracitové, 
černé a hnědé barvě
pro kulaté zasklívací lišty

vlevo za ks
vpravo za ks

24 mm18 mm

Č. art. Ozn. art.

29.7999 Plastový držák - pár
pro způsob montáže 9
v bílé, šedé, krémové, hnědé nebo 
antracitové barvě

za pár  
(vlevo a vpravo)24,5 21,5

22,5

Č. art. Ozn. art.

29.7915 Pozinkovaný L-úhelník
pro způsob montáže 8

za ks

Průřez

Č. art. Ozn. art.

29.7684
29.7685

Koncovka
v bílé, béžové, šedé,  
antracitové, tmavě hnědé a 
černé barvě

vlevo za ks
vpravo za ks

Č. art. Ozn. art.

29.2001 Šňůra pro plisé 0,9 mm
v barvách: 0204 bílá, 4451 béžová, 5651 
rez, 4450 krémová, 3451 zelená, 7010 
šedá, 2652 modrá, 2805 máta, 5454 lilek,  
4756 hnědá, 4853 tmavě hnědá, 2052 
fialová, 1601 antracitová, 3251 lovecká 
zelená
za bm
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Č. art. Ozn. art.

16.2047 Stěnový držák  
pro posuvnou tyč
šedá barva

za ks

Jednotlivé díly
Technika VOU a DVOU s ovládacím madlem

Č. art. Ozn. art.

24.6536 Čisticí hadřík
pro způsob montáže 8

za ks

Č. art. Ozn. art.

24.6545 Základní adhezní nátěr 
pro způsob montáže 8

za ks

Č. art. Ozn. art.

29.7814 Magnetická deska malá
pro způsob montáže 8

za ks

Č. art. Ozn. art.

29.7946
29.7945

Upínací patka M8
v bílé, béžové, šedé, 
antracitové, tmavě hnědé a 
černé barvě

vlevo za ks
vpravo za ks

Č. art. Ozn. art.

29.1599 Posuvná tyč
včetně nástěnného držáku
stříbrná 
 100 cm
 125 cm
 150 cm
 175 cm
 200 cm
 225 cm
 250 cm

Č. art. Ozn. art.

29.7947 Víko pro upínací patku M8
v bílé, béžové, šedé, 
antracitové, tmavě hnědé a 
černé barvě

za ks

Č. art. Ozn. art.

29.7208 Ovládací madlo FLEX
plast, transparentní 

za ks

46 mm

22 m
m

Č. art. Ozn. art.

29.7741 Kovové madlo EOS
v bílé, šedé, béžové,antik, an-
tracitové, tmavě hnědé, a černé 
barvě
za ks 

(Musí být dosažitelné rukou – ovládání posuv-
nou tyčí není možné!)

44 mm
21 mm

Č. art. Ozn. art.

29.7704 Kovové madlo FUSION
v bílé, šedé, béžové,antik, antraci-
tové, tmavě hnědé, a černé barvě
za ks 

(Musí být dosažitelné rukou – ovládání posuv-
nou tyčí není možné!)

54 mm21 mm

18 mm

50 mm

41 mm
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