
ROLETY

O CHR ANA PŘED SLUNCEM
A Z ÁVĚSOVÉ PROFILY

na míru
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Přehled typů s omezením velikostí

Roleta na řetízek
č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

KKRO 31 35 220 300 6,5

KKROPLUS 37 35 260 300 7,8
KKROPLUS 50 35 300 300 9

Roleta na elektromotor

č. art. pohon hřídel
 (mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

ELROPLUS24 Motor 24V 37 55 300 260 7,8

ELROPLUS230 Motor 230V 50 55 300 300 9

Roleta Literise s ovládáním za dolní profil, bez šňůr a řetízků

č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

LRRO 37 60 280 280 6

Roleta na řetízek s kazetou
č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

KKROCASS 31 35 220 300 6,8

KKROCASS 37 35 300 300 9

Pružinová roleta s ovládáním uprostřed
č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

SPRO 34 40* 220 260 5,4

* Minimální šířka je závislá na výšce

Roleta Enero s pohonem na baterie

č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

ENERO 51* 64 300 300 9

* od šířky 244 cm průměr hřídele 61 mm

Roleta X-large

č. art. pohon hřídel
 (mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

XLRO-KK Kette 62 40 400 600 16
XLRO-KU Kurbel 62 40 400 600 23
XLRO-EL Elektro 230V 62 86 400 600 16
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Přehled typů s omezením velikostí

Objektová roleta s bočními vodicími profily

č. art. Antrieb Welle
 (mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

OBRO-KK řetízek 50 40 360 400 9
OBRO-KU klika 50 40 360 400 9
OBRO-EL elektro 230V 50 60 360 400 9

OBRO-ENERO* baterie 51 64 250 300 7,5

Roleta Nano k nalepení na sklo

č. art. min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

min. výška
 (cm)

max. výška 
(cm) max. plocha (m2)

GLRO-V 35 120 40 140 1,7
GLRO-VOU 35 120 70 180-220* 1,8

* Maximální výška je závislá na látce

Miniroletka k montáži na okenní rám

č. art. hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka
 (cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2) látka

MNRO 20 20 150 160 2,4 standard
MNRO 20 20 120 150 1,8 VDKL

Roleta do střešních oken „RETRO“ s bočními dřevěnými lištami s drážkou

č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

DFRO 25 34 150 160 2,6

Roleta do střešních oken „SKYlIGHT“ s bočními vodicími profily

č. art. hřídel (mm) min. šířka (cm) max. šířka (cm) max. výška (cm) max. plocha (m2)

SKRO 25 35 120 140 1,6

Kompaktní roleta s kazetou a bočními vodicími profily, montáž na okenní rám

č. art. Antrieb hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka
 (cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

KPRO-KK řetízek 29 40 200 260* 5,2

KPRO-EL elektro 32 40 200 260* 5,2

* Maximální výška je závislá na látce

* bez bočních vodicích profilů

Př
eh

le
d 

ty
pů



4

Jak měřit

výrobní šířka
(objednávaná šířka)

Šířka látky
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Šířka látky je podle daného modelu o 3–7 cm užší než objednávaná šířka.!

POZOR

– Malé děti se mohou uškrtit smyčkou šňůry, řetízku nebo 
popruhu k ovládání zakrytí oken.

– Šňůry je třeba držet z dosahu dětí, aby se zabránilo om-
otání kolem krku a uškrcení.

– Dětské postýlky a nábytek je třeba umístit v bezpečné 
vzdálenosti od těchto šňůr.

– Šňůry nikdy nesvazujte k sobě. Zajistěte, aby se šňůry ne-
mohly smotat a vytvořit smyčku.
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Montáž na strop, stěnu nebo do okenního výklenku

výrobní šířka
přesah
nahoře*

přesah
po straně

vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Doporučené rozměry pro montáž na stěnu

přesah po straně vlevo a vpravo je ca. 7,5 cm
přesah nahoře min. 7-14 cm (viz listy modelů)

Dbejte prosím na výšku paketu

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, 
   aby šlo otevírat okenní křídlo.

výrobní šířka = světlý rozměr okenního výklenku – 2 mm 
odpočet výrobní výška = výška vytažení = rozměr 

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, 
   aby šlo otevírat okenní křídlo.

Doporučené rozměry pro 
montáž do okenního 

výrobní šířka

Montážní výška*
vý

ro
bn

í v
ýš

ka

Doporučené rozměry pro montáž na strop

přesah
nahoře*

přesah
po straně

vý
ro

bn
í v

ýš
ka

výrobní šířka strop

přesah po straně vlevo a vpravo je ca. 7,5 cm
přesah nahoře min. 7-14 cm (viz listy modelů)

Dbejte prosím na výšku 

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby
šlo otevírat okenní křídlo.
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Roleta na řetízek
standard s montážním profilem
Č. art. „KKRO“

Lze dodat tyto barvy 
techniky

Plastový držák bílý 
(standard)

Plastový držák šedý

Plastový držák černý

Kovový držák design ušlechtilé oceli

Č. art. METKKRO

Příplatek € 20,-/za roletu

Kovový řetízek Plastový řetízek šedý se závažím řetízku
Č. art. 24.4119

Plastový řetízek bílý
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Roleta na řetízek
standard s montážním profilem
Č. art. „KKRO“

Roleta na řetízek standard s montážním profilem, pohon volitelně vlevo nebo
vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka). Zvláště 
ideální pro rolety na výšku místnosti.
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem, řetízek lze také dodatčně zkrátit až 
na 60 % výšky rolety.
Technika: bílá (standard), šedá, černá nebo design ušlechtilé oceli, dolní profil 
viditelný v barvách bílá, hliník, černá nebo potažený látkou (bez příplatku). ro

le
ta

 n
a 

ře
tíz

ek

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

31 35 220 300 6,5
větší rozměry viz KKROPLUS

s fixací

Č. art. „RO-SEIL“

fertige Breite

18 mm
Abzug Getriebeseite

15 mm
Abzug Gegenseite

Stoffbreite 

Šířka látky

výrobní šířka

18 mm
Odpočet strana převodovky

Šířka látky

14 mm
Odpočet protilehlá strana

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                           KKRO
 2 . Výrobní šířka                                       včetně držáku
 3 . Výrobní výška                                       maximální výška
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       D, W, N nebo S
 6 . Délka řetízku                                       v cm (dbejte na bezpečost dětí)
 7 . Barva řetízku                                       plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
 8 . Strana ovládání                                       vpravo nebo vlevo

 9 . Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042), černá nebo design ušlechtilé oceli
standard plastový řetízek bílý, na přání šedý nebo kovový řetízek

 10 . Dolní profil                                       standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou
Extra za příplatek
11 . Volán                                           s vhodnou lemovkou, tvar 1, 2, 5, nebo 6
12  . Závaží řetízku                                       č. art. 24.4119
 13 . Fixace                                           č. art. RO-SEIL
14. držák design ušlechtilé oceli                                       č. art. METKKRO
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KKRO – kurze Träger
W D S
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KKRO – mittlere Träger
W D S
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KKRO – lange Träger
W D S

27
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53 mm

100 mm

10
5 

m
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Roleta na řetízek
standard s montážním profilem
Č. art. KKRO

montáž na stěnu W montáž na strop D montáž do šachty S

Montážní situace krátké držáky (61 mm) do výšky 190 cm

Montážní situace střední držáky (65 mm) od výšky 191 do 300 cm

montáž na stěnu W montáž na strop D montáž do šachty S

Montážní situace dlouhé držáky (73 mm) na přání

montáž na stěnu W montáž na strop D montáž do šachty S
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Roleta na řetízek
se zesílenou roletovou technikou doporučeno od šířky 220 cm
Č. art. „KKROPLUS“

Lze dodat tyto barvy 
techniky

kovový držák + kovová převodovka 
design ušlechtilé oceli
Č. art. METKKROPLUS

Plastový držák bílý 
(standard)

Plastový držák šedý

Plastový držák černý

Kovový řetízek Plastový řetízek šedý se závažím řetízku
Č. art. 24.4119

Plastový řetízek bílý
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fertige Breite

18 mm
Abzug Getriebeseite
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Abzug Gegenseite

Stoffbreite 
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Einbau in Schacht
KKRO37

87,4 mm
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100 mm

Einbau in Schacht
KKRO37

123,4 mm

73 m
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Einbau in Schacht
KKRO37

65 mm
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Einbau in Schacht
KKRO37
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Einbau in Schacht
KKRO37

20 mm
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m

100 m
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Einbau in Schacht
KKRO37

83,4 mm

73 mm

52 m
m

110 mm

100 mm

100 m
m

Einbau in Schacht
KKRO

3769
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Roleta na řetízek zesílená roletová technika, doporučeno od šířky 220 cm
(hřídel 37 mm), standard s montážním profilem, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, role-
ta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Zvláště ideální pro rolety na výšku místnosti.
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem, řetízek lze také dodatčně zkrátit až na
60 % výšky rolety.
Technika: bílá, šedá, černá nebo design ušlechtilé oceli,
dolní profil viditelný v barvách bílá, hliník, černá nebo potažený látkou (bez příplatku).

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m²)

37 35 260 300 7,8

50 35 300 300 9

výrobní výška odpočet

bis 100 cm 38 mm

bis 150 cm 44 mm

bis 200 cm 46 mm

> 200 cm 46 mm

Šířka látky (= výrobní šířka –odpočet) výrobní šířka

Odpočet strana převodovky

Šířka látky

Odpočet protilehlá strana

šířka látky = výrobní šířka – odpočet

Montážní situace (způsob montáže), jak měřit viz strana 7

Montáž na stěnu WMontáž na strop D Montáž do šachty S

montážní profil pro
montáž v rovině stěny B

Ceny na vyžádáníCo uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                           KKROPLUS
 2 . Výrobní šířka                                       včetně držáku
 3 . Výrobní výška                                       maximální výška 
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       D, W, N, S nebo B
 6 . Délka řetízku                                       v cm (dbejte na bezpečost dětí)
 7 . Barva řetízku                                       plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
 8 . Strana ovládání                                       vpravo nebo vlevo
 9 . Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9003),

šedá (RAL 7042), design ušlechtilé oceli nebo černá
standard plastový řetízek bílý, na přání šedý nebo kovový řetízek

 10 . Dolní profil                                       standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou
Extra za příplatek
 11 . Volán                                              s vhodnou lemovkou, tvar 1, 2, 5, nebo 6
 12 . Závaží řetízku                                       č. art. 24.4119
 13 . Fixace                                             č. art. RO-SEIL
 14 . Držák design ušlechtilé oceli                                       č. art. METKKROPLUS

Roleta na řetízek
se zesílenou roletovou technikou doporučeno od šířky 220 cm
Č. art. „KKROPLUS“
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03-G1053.303-G1053.203-G1053.1

24.7511

24.7515

24.7521

24.7074

03-G1053.0

4-17 Version 1.0Hunter Douglas® EOS® RB 500 S

16. 500 S SERIES 480 TYPE 481 CHAIN OPERATED

66 mm

79
 m

m

Roleta na řetízek
s kazetou
Č. art. „KKROCASS“

Lze dodat tyto barvy 
techniky

Hliníková kazeta 
bílá s povrchovou úpravou 
(standard)

Hliníková kazeta hliník

Kazeta a držák

Kovový řetízek Plastový řetízek šedý se závažím řetízku
Č. art. 24.4119

Plastový řetízek bílý

Univerzální držák 24.7511 
pro stěnu a strop
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fertige Breite

18 mm
Abzug Getriebeseite

15 mm
Abzug Gegenseite

Stoffbreite 

Roleta na řetízek
s kazetou
Č. art. „KKROCASS“

Roleta na řetízek s kazetou v barvách bílá nebo hliník, pohon volitelně vlevo 
nebo vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka). 
Zvláště ideální pro rolety na výšku místnosti.
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem, řetízek lze také dodatčně zkrátit až 
na 60 % výšky rolety.
Technika: bílá nebo hliník, dolní profil viditelný v barvách bílá nebo hliník nebo 
potažený látkou (bez příplatku).

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

31 35 210 300 6,8

37 35 300 300 9

86 mm 86 mm

86 mm

78
 m

m

78
 m

m

78
 m

m

100 mm

10
0 

m
m

KKROCASS
WM DM NM

86 mm 86 mm

86 mm

78
 m

m

78
 m

m

78
 m

m

100 mm

10
0 

m
m

KKROCASS
WM DM NM

Montážní situace (způsoby montáže)

Montáž na stěnu WMontáž na strop D

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                       KKROCASS
 2 . Výrobní šířka                                       vnější rozměr kazety
 3 . Výrobní výška                                       od horního okraje kazety po dolní okraj dolního okraje
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       D nebo W
 6 . Délka řetízku                              v cm (dbejte na bezpečost dětí)
 7 . Barva řetízku                                       plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
 8 . Strana ovládání                                       vpravo nebo vlevo
 9 . Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042)
 10 . Dolní profil                                        standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), 

na přání dolní profil potažený látkou
Extra za příplatek
 11 . Závaží řetízku                                       č. art. 24.4119
 12 . Fixace                                       č. art. RO-SEIL
 13 . RAL povrchová úprava                                       č. art. RO-RAL

Šířka látky

šířka látky = výrobní šířka –32 mm odpočet

výrobní šířka

18 mm
Odpočet strana 

převodovky

Šířka látky

14 mm
Odpočet protilehlá strana
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Pružinová roleta
standard s montážním profilem
Č. art. „SPRO“

Plastový držák bílý 
(standard)

Plastový držák šedý

s koncovkou (standard)

s madlem

s fixací

Č. art. „RO-SEIL“

lze dodat tyto barvy 
techniky
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fertige Breite

Stoffbreite

12 mm12 mm
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Einbau in Schacht
SPRO mit Griff
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Einbau in Schacht
SPRO mit Griff

32
m

m

Pružinová roleta
standard s montážním profilem
Č. art. „SPRO“

Klasická pružinová roleta standard s montážním profilem.
Ovládání: s ovládáním uprostřed, se „Softraise“, patentovanou zpomalovací technikou pro 
optimální komfort ovládání. Stačí jednoduchý hmat a roleta vyjede s kultivovaným zbržděním 
nahoru a dá se plynule zajistit.
Technika: bílý nebo šedý, dolní profil viditelný (standard) nebo potažený látkou (na přání).

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm) pružina min. šířka 

(cm)
max. šířka 

(cm)
max. výška 

(cm)
max. plocha 

(m2)

28 mini 40 60 150 0,8

28 krátký 52 77,5 260 1,8

28 dlouhý 70 180 260 4,7

34 dlouhý 90 220 260 5,4

s koncovkou

(standard)

s madlem
(na přání, bez příplatku)

Pr
už

in
ov

á 
ro

le
ta

Montážní situace (způsob montáže)

Odpočet je vždy 28 mm a není závislý na výrobní výšce.
Šířka látky

šířka látky = výrobní šířka – 28 mm odpočet

výrobní šířka

šířka látky

14 mm 14 mm

Montáž na stěnu W Montáž na strop D

madlem
madlem

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                        SPRO
 2 . Výrobní šířka                                       včetně držáku
 3 . Výrobní výška                                       maximální výška 
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       D, W nebo N (při montáži do okenního výklenku bez montážního profilu)
 6 . Ovládání                                       standard s koncovkou, na přání s madlem
 7 . Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9003), na přání šedá (RAL 7042)
 8 . Dolní profil                                       standard dolní profil viditelný (bílý nebo hliník), na přání dolní profil potažený látkou
Extra za příplatek
 9 . Volán                                         s vhodným lemováním, tvar 1, 2, 5, nebo 6
 10 . Fixace                                         č. art. RO-SEIL
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Roleta Literise
standard s montážním profilem
Č. art. „LRRO“

Lze dodat tyto barvy 
techniky

Kovový držák design 
ušlechtilé oceli
Č. art. METKKRO

Plastový držák bílý 
(standard)

Plastový držák šedý

Plastový držák černý
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fertige Breite

Stoffbreite

12 mm12 mm

80
 m

m

95
 m

m

Roleta Literise
standard s montážním profilem
Č. art. „LRRO“

Rolety Literise standard s montážním profilem, automaticky zastaví v libovolném místě.
Ovládání: ruční ovládání posouváním viditelného dolního profilu (v barvách bílá, hliník nebo 
černá, jako barva držáku), bez visících šňůr a řetízků. dolní profil musí být dosažitelný rukou. 
Bezpečné ovládání pro děti.

Samosvorná funkce v libovolné výšce. 

Roletu jednoduše pusťte. Zastaví přesně 

tam, kde si přejete.

Funkční princip

minimální / maximální rozměry

* při šířce 60 cm je maximální výška 180 cm

šířka v cm 60 cm* 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm 260 cm 280 cm

vý
šk

a 
v 

cm

60 cm

 max. 2,8 m2
max. 6 m2

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

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D

Šířka látky

Zkontrolujte dosažitelnost dolního profilu!

výrobní šířka
šířka látky

13 mm 13 mm
šířka látky = výrobní šířka – 26 mm odpočet

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                            LRRO
 2 . Výrobní šířka                                       včetně držáku
 3 . Výrobní výška                                       maximální výška 
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       D nebo W
 6 . Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9003), na přání šedá (RAL 7042) nebo černá (bez příplatku)

nebo design ušlechtilé oceli
 Extra za příplatek
 8 . Kazeta                                           č. art. AUFPR-CASS
   9. Fixace                                             č. art. RO-SEIL
 10. Držák design ušlechtilé oceli                                       č. art. METLRRO
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Roleta na elektromotor
se zesílenou roletovou technikou a elektromotorem na 24V nebo 230V
Č. art. „ELROPLUS24“ = 24V
Č. art. „ELROPLUS230“ = 230V

Lze dodat tyto barvy 
techniky

Plastový držák bílý 
(standard)

Plastový držák šedý

Plastový držák černý
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fertige Breite
Gegenseite Motorseite

Stoffbreite

22 mm20 mm20 mm (21 mm*) 20 mm (26 mm*)

75 mm (86*)

75
 m

m 52
 m

m

52 mm

10
0 

m
m

75
 m

m
 (

86
*)

52 mm

12
0 

m
m

10
0 

m
m

75
 m

m
 (

86
*)

100 mm

Roleta na elektromotor standard s montážním profilem, namontovaným motorem
Technika bílý, šedá nebo černá, dolní profil viditelný v barvách bílá, hliník, černá nebo 
potažený látkou (na přání).
Ovládání: s namontovaným motorem
24V: hřídel 37 mm, SOMFY RollUp 28 WT, Sonesse 30RTS
230V: hřídel 50 mm, SOMFY Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS 
motor volitelně vlevo nebo vpravo

Roleta na elektromotor
se zesílenou roletovou technikou a elektromotorem na 24V nebo 230V
Č. art. „ELROPLUS24“ = 24V
Č. art. „ELROPLUS230“ = 230V

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

24V 37 55 300 260 7,8
230V 50 55* 300 300 9,0

minimální / maximální rozměry

* v případě RTS motor minimální šířka 60 cm.

ELROPLUS24: Odpočet je vždy 40 mm a není závislý na výrobní výšce. 
ELROPLUS230: Odpočet je vždy 47 mm a není závislý na výrobní výšce.

Šířka látky

ELROPLUS24: šířka látky = výrobní šířka – 40 mm odpočet
*ELROPLUS230: šířka látky = výrobní šířka – 47 mm odpočet

Strana motoru
výrobní šířka
šířka látky

Protilehlá strana

Montážní situace (způsoby montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

* na přání délka držáku 86 mm

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                       ELROPLUS24, ELROPLUS230
 2 . Výrobní šířka                                       včetně držáku in cm
 3 . Výrobní výška                                       maximální výška 
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       D, W nebo S
 6 . Strana motoru                                       vpravo nebo vlevo
 7 . Barva techniky                                       Standard bílá, na přání šedá nebo černá
 8 . Dolní profil                                       Standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou
Extra za příplatek
 9 . Fixace                                       č. art. RO-SEIL 
 10. Varianta motoru                                       
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Schéma elektrického zapojení pro motor RollUp 28 WT
24V 

jednotlivé ovládání se síťovým zdrojem vypínače

• motor Somfy Roll Up 28 WT
 č. art. 24.5181 (1 002 833)
• síťový zdroj vypínače Somfy Inis DC roleta
 č. art. 15.8508 (1 870 071)

síťový zdroj vypínače
Inis DC

230 V / 24 V DC 0,7 A

pohon

plán zapojení

funkční princip

komponenty

barvy motorových kabelů
bílá /šedá = směr otáčení 1
bílá = směr otáčení 2

INFO
Směr otáčení je závislý na pólování!



21











jednotlivé ovládání s integrovaným dálkovým přijímačem

Schéma elektrického zapojení pro motor Sonesse 30 RTS
24V 

ruční dálkový ovladač

• motor Somfy Sonesse 30 RTS
 č. art. 24.5185 (1 001 524)
• síťový zdroj HT24
 č. art. 26.4240 (17.0025.0204)

síťový zdroj

pohon

plán zapojení

funkční princip

komponenty

barvy motorových kabelů
bílá = negativ
šedá = positiv

POZOR
Při zapojení dbejte na správnou
polaritu!
Používejte pouze regulované síťový zdroje!
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Schéma elektrického zapojení pro motor Sonesse 40 RTS 
230V 

jednotlivé ovládání s ručním dálkovým ovladačem

• motor Somfy Sonesse 40 RTS
 č. art. 1811 (1 001 574)
• dálkový ovladač Somfy Telis 1
 č. art. 35.8524 (1 810 630)

funkční princip

komponenty

plán zapojení

POZOR
Instalace na 230 V smí provádět pouze
autorizovaní odborníci.

barvy motorových kabelů
modrá = nulový vodič
hnědá = vodič

RTS dálkově ovládaný pohon
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Schéma elektrického zapojení pro motor Sonesse 40
230V 

jednotlivé ovládání s vypínačem

• motor Somfy Sonesse 40
 č. art. 1810 (1 001 548)
• vypínač Somfy Inis Uno
 č. art. 15.8507 (1 800 270)

funkční princip

komponenty

plán zapojení

POZOR
Instalace na 230 V smí provádět pouze autori-
zovaní odborníci.

barvy motorových kabelů
modrá = nulový vodič
hnědá = vodič 1 (směr otáčení 1)
Schwarz = vodič 2 (směr otáčení 2)

POZOR
Pohony nikdy neovládejte souběžně (viz informační list se směrnicemi ohledně napojení).
Pohony nikdy neovládejte současně signálem NAHORU a DOLŮ.
Mezi povelem NAHORU a DOLŮ dodržujte pauzu minimálně 0,5 sekund.

1 nulový vodič = modrý
2 fáze = hnědý
3 fáze = černý
4 chránící vodič = žluto-zelený

pohon
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PowerView™
Smart Home

• Nová technologie dálkového ovládání, šitá na míru 
pro vnitřní ochranu před sluncem

• Kompatibilní se systémy domovní automatizace
• Dvoucestná komunikace (zpětné hlášení o přesné 

poloze výrobku a stavu nabití baterie) 
• Jednoduchá a intuitivní instalace

• Designový ruční dálkový ovladač v ušlechtilé finální 
úpravě k dostání v různých barvách

• Řízení scén
• Automatizace na základě časových plánů, aktuálního 

slunečního svitu, počasí a ještě mnohem víc
• Intuitivní App pro Tablet a Smartphone
• Možnost zřízení i mimo domov (jednoduché zařízení)

Atributy výrobku
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14 cm 10 cm
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Volány
pro rolety na řetízek a pružinová rolety
Č. art. „RO-VOL1“, „RO-VOL2“, „RO-VOL5“, „RO-VOL6“

Výška volánů 20 cm, je vždy obsažená v objednávaném rozměru výrobní výšky. Proto je výrobní výška chápána vždy včetně 
volánu. Volány jsou provedeny dvojitou látkou a opatřeny barevně sladěným olemováním. V případě č. 5 je 10 mm tyč v barvě 
bílé. V případě tvaru č. 6 si prosím objednejte požadovaou tyč (12 mm dřevěná tyč, tyč z ušlechtilé oceli nebo mosazná tyč – 
viz LEHA katalog kulatých tyčí) – není započítáno v ceně.

Tvary volánů

Č. art. RO-VOL2 RococcoČ. art. RO-VOL1 Wave

Č. art. RO-VOL5 Sunrise Č. art. RO-VOL6 Greece

s ovládacím otvorem

výrobní šířka

vý
ro

bn
í v

ýš
ka

vý
ro

bn
í v

ýš
ka

bez
volánu s

volánem



31 mm

13 mm
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Roleta X-large s pohonem na řetízek a vyrovnávací pružinou
Č. art. „XLRO-KK“

Dolní profil viditelný

Lze dodat tyto barvy 
techniky

bílý (standard)

šedý
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Roleta X-large s pohonem na řetízek a vyrovnávací pružinou
Č. art. „XLRO-KK“

Roleta X-large s bočním kovovým kuličkovým řetízkem, kovovým držákem a krytkami a také viditelným dolním profilem včetně 
krytek v barvách bílá nebo hliník. Zvláště vhodná pro velkoplošná skla.
Včetně vestavěné vyrovnávací pružiny pro snazší ovládání. Díky samosvorné převodovce zůstane roleta stát v libovolné výšce.
Propojené rolety a boční vedení viz strana 66.

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

řetízek 62 40 400 600 16*

Ro
le

ty
 n

ad
m

ěr
ný

ch
 

ve
lik

os
tí

* propojené rolety = maximální plocha 48 m2

Šířka látky

šířka látky = výrobní šířka -48 mm odpočet

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                                           XLRO-KK
2. Výrobní šířka                                              v cm
3. Výrobní výška                                               maximální výška 
4. Barva látky                                               dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže                                                 W, D, N nebo S
6. Délka řetízku                                                 v cm (příp. dbejte na bezpečost dětí!)
7. Strana ovládání                                          vlevo nebo vpravo
8. barva držáku a dolního profilu                                       bílý nebo šedý, standard bílý
9. Barva řetízku                                               kovový řetízek

Extra za příplatek
 10 . Fixace                                                          č. art. RO-SEILXLRO
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31 mm

13 mm

Roleta X-large s pohonem klikou
Č. art. „XLRO-KU“

Dolní profil viditelný

bílý (standard)

šedá

klika může být pevná nebo 

odnímatelná

Lze dodat tyto barvy 
techniky
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Roleta X-large s bočním pohonem klikou, kovovým držákem a krytkami a také viditelným dolním profilem včetně krytek v bar-
vách bílá nebo hliník; vestavěný Autostop (fixní horní a dolní koncová poloha). 
Ovládání: s pohonem klikou.
Propojené rolety a boční vedení viz strana 66.

Roleta X-large s pohonem klikou
Č. art. „XLRO-KU“

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

klika 62 40 400 600 23*

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

* propojené rolety = maximální plocha 32 m2

Šířka látky

šířka látky = výrobní šířka -58 mm odpočet

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                                            XLRO-KU
2. Výrobní šířka                                               v cm
3. Výrobní výška                                               maximální výška 
4. Barva látky                                                   dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže                                       W, D, N nebo S
6. Délka kliky                                                    v cm
7. Klikaseite                                                        vlevo nebo vpravo
8. Barva držáku a dolního profilu                                       bílý nebo šedý, standard bílý
9. Klika                                                               fixní nebo odnímatelná

Extra za příplatek
10. Upnutí na lanko                                       Č. art. RO-SEILXLRO

dé
lk

a 
kl

ik
y
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31 mm

13 mm

Roleta X-large s elektromotorem 230V
Č. art. „XLRO-EL“

Dolní profil viditelný

Lze dodat tyto barvy 
techniky

bílý (standard)

šedá
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Roleta X-large s elektromotorem 230V
Č. art. „XLRO-EL“

Roleta X-large s elektromotorem 230V, kovový držák a krytky a také viditelný dolní profil a krytky v barvách bílá
nebo hliník.
Ovládání: motor Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS (s dálkovým ovládáním) 230V. Příplatek za motor. Propojené rolety a boční 
vedení.

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

elektro 62 86 400 600 16*

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

* propojené rolety = maximální plocha 48 m2

Šířka látky

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                                        XLRO-EL
2. Výrobní šířka                                              v cm
3. Výrobní výška                                                maximální výška 
4. Barva látky                                                 dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže                                               W, D, N nebo S
6. Strana motoru                                                 vlevo nebo vpravo
7. Barva držáku a dolního profilu                                       bílý nebo šedý, standard bílý
8. Motor                                                         XLRO-ELS (motor Sonesse 40)

XLRO-ELRTS (motor Sonesse 40 RTS s dálkovým ovládáním)
Extra za příplatek
9. Upnutí na lanko                                       č. art. RO-SEILXLRO

šířka látky = výrobní šířka -47 mm odpočet

strana pohonu
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64 mm 28 m
m

20 m
m

26 m
m

128 mm 28 m
m

90 mm
40

Objektová roleta s pohonem na řetízek
s nebo bez bočních profilů   
Č. art. „OBRO-KK“

Boční vodicí profily

64 mm (standard)

látka a dolní profil jsou s bočním 

vedením

20 mm

pouze dolní profil je s bočním  vedením

64 mm (spojené)

látka a dolní profil jsou s bočním 

vedením

univerzální držák

pro stěnu a strop

Kazeta a držák

Lze dodat tyto barvy 
techniky

bílý (standard)

šedý
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89 mm

89 mm

91
 m

m

89 mm

91
 m

m

89 mm

100 mm

91
 m

m

11 mm

89 mm 89 mm 89 mm

11 mm

89 mm

91
 m

m

91
 m

m

91
 m

m

100 mm

16
 m

m

16
 m

m

16 mm

a b
31 mm 31 mm

Objektová roleta s pohonem na řetízek
s nebo bez bočních profilů   
Č. art. „OBRO-KK“

Objektová roleta s bočním kovovým řetízkem, díky samosvorné převodovce zůstane roleta stát v libovolné výšce.
Díky bočnímu vedení je tato nanejvýš robustně provedená roleta optimálně vhodná pro kancelářské prostory. Boční profily 
provedené včetně kartáčového těsnění. Dolní profil včetně kartáčového těsnění.
Technika: kazeta, boční profily a dolní profil v barvě šedé nebo bílé, na přání je ale také možná jakákoliv povrchová úprava RAL 
práškovými barvami (cena na vyžádání). Na přání možné také kartáčové těsnění na horní straně kazety.
Propojené rolety.

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

řetízek 50 40 360 400 9*
* propojené rolety = maximální plocha 12 m2

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

Šířka látky

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                             OBRO-KK
2. Výrobní šířka                                       vnější rozměr kazety
3. Výrobní výška                                       od horního okraje kazety po dolní okraj bočního profilu
4. Barva látky                                       dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže                                       W, D nebo S
6. Délka řetízku                                       v cm
7. Strana ovládání                                       vlevo nebo vpravo
8. Barva techniky                                       bílá nebo šedá, standardní barva bílá
Extra za příplatek
9. Speciální barva kazeta                                       libovolná prášková barva RAL
10. Upnutí na lanko                                       č. art. RO-SEILOBRO

Šíře látky = hotová šířka -62 mm odpočet (U provedení : bez bočních vodících lišt)
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128 mm 28 m
m

90 mm
40

Objektová roleta s pohonem klikou
s nebo bez bočních profilů     
Č. art. „OBRO-KU“

boční vodicí profily

64 mm (standard)

látka a dolní profil jsou s bočním 
vedením

20 mm

pouze dolní profil je s bočním vedením

64 mm (spojené)

látka a dolní profil jsou s bočním 
vedením

Univerzální držák

pro stěnu a strop

Kazeta a držák

Revizní víčko; možná fixní 
nebo odnímatelná klika

Lze dodat tyto barvy 
techniky

bílý (standard)

šedá
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Objektová roleta s pohonem klikou
s nebo bez bočních profilů     
Č. art. „OBRO-KU“

Objektová roleta klikou, délka kliky odpovídá standardně výšce rolety minus 10 cm. Díky bočnímu vedení je tato nanejvýš 
robustně provedená roleta optimálně vhodná pro kancelářské prostory. Boční profily provedené včetně
kartáčového těsnění. Dolní profil včetně kartáčového těsnění.
Technika: kazeta, boční profily a dolní profil v barvách šedá nebo bílá, na přání je ale také možná libovolná prášková barva RAL 
(cena na vyžádání). Na přání možné také kartáčové těsnění na horní straně kazety.

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

klika 50 40 360 400 9*
* propojené rolety = maximální plocha 12 m2

Objekt-Rollo mit Kurbelantrieb

89 mm

89 mm

91
 m

m

89 mm

91
 m

m

89 mm

100 mm

91
 m

m

11 mm

89 mm 89 mm 89 mm

11 mm

89 mm

91
 m

m

91
 m

m

91
 m

m

100 mm

16
 m

m

16
 m

m

16 mm

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

31 mm 31 mm

Šířka látky

Šíře látky = hotová šířka -62 mm odpočet (U provedení : bez bočních vodících lišt)

D
él

ka
 k

lik
y

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                        OBRO-KU
 2 . Výrobní šířka                                       vnější rozměr kazety
 3 . Výrobní výška                                       od horního okraje kazety po dolní okraj bočního profilu
 4 . Barva látky                                       dle kolekce (pozor na příčné švy)
 5 . Způsob montáže                                       W, D nebo S
 6 . Délka kliky                                       standard: roleta výška -10 cm
 7 . Klikaseite                                       vlevo nebo vpravo
 8 . Barva techniky                                       bílá nebo šedá, standardní barva bílá
Extra za příplatek
 9 . Speciální barva                                       libovolná prášková barva RAL
 10 . Klika                                           fixní nebo odnímatelná
 11. Upnutí na lanko                                       č. art. RO-SEILOBRO
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64 mm 28 m
m

20 m
m

26 m
m

128 mm 28 m
m

90 mm
40

Objektová roleta s elektromotorem 230V
s nebo bez bočních profilů   
Č. art. „OBRO-EL“

boční vodicí profily

64 mm (standard)

látka a dolní profil jsou s bočním 
vedením

20 mm

pouze dolní profil je s bočním vedením

64 mm (spojené)

látka a dolní profil jsou s bočním 
vedením

Univerzální držák

pro stěnu a strop

Kazeta a držák

Lze dodat tyto barvy 
techniky

bílý (standard)

šedá
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Objektová roleta s elektromotorem 230V
s nebo bez bočních profilů   
Č. art. „OBRO-EL“

Objektová roleta s elektromotorem 230V. Díky bočnímu vedení je tato nanejvýš robustně provedená roleta optimálně vhodná 
pro kancelářské prostory. Boční profily provedené včetně kartáčového těsnění. Dolní profil včetně kartáčového těsnění.
Technika: kazeta, boční profily a dolní profil v barvách šedá nebo bílá, na přání je ale také možná libovolná prášková barva RAL 
(cena na vyžádání). Na přání možné také kartáčové těsnění na horní straně kazety.
Motor: Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS (s dálkovým ovládáním). 

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

elektro 50 60 360 400 9*
* propojené rolety = maximální plocha 12 m2

89 mm

Objekt-Rollo Elektro / ENERO

89 mm

91
 m

m

89 mm

91
 m

m

89 mm

100 mm

91
 m

m

11 mm

89 mm 89 mm 89 mm

11 mm

91
 m

m

91
 m

m

91
 m

m

100 mm

16
 m

m

16
 m

m

16 mm

Montážní situace (způsob montáže)
Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                       OBRO-EL
 2 . Výrobní šířka                                       vnější rozměr kazety
 3 . Výrobní výška                                       od horního okraje kazety po dolní okraj bočního profilu
 4 . Barva látky                                       dle kolekce (pozor na příčné švy)
 5 . Způsob montáže                                       W, D nebo S
 6 . Strana motoru                                       vlevo nebo vpravo
 7 . Barva techniky                                       bílá nebo šedá, standardní barva bílá
 8. Vývod kabelu                                       dozadu (vlevo nebo vpravo) nebo nahoru (vlevo nebo vpravo)
Extra za příplatek
 9. Speciální barva                                       libovolná prášková barva RAL

10. Motorové provedení                                       Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS (s dálkovým ovládáním)
 11. Upnutí na lanko                                       č. art. RO-SEILOBRO

31 mm 31 mm
Šíře látky = hotová šířka -62 mm odečet odpočet (U provedení : bez bočních vodících lišt)

Šířka látky
strana pohonu
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Propojení XLRO, OBRO – příklady

Ovládání řetízkem (XLRO max. 48 m², OBRO max. 12 m² spojené)

Ovládání klikou (XLRO max. 32 m², OBRO max. 12 m² spojené)

Ovládání elektromotorem (XLRO max. 48 m², OBRO max. 12 m² spojené)
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B!

Miniroletka
Č. art. „MNRO“

Šířka látky

Jak měřit

šířka látky = doporučený měřicí bod = spára zasklívací lišty
výrobní výška  = doporučený měřicí bod = okenní rám 

POZOR
Dbejte na přečnívající kování atd.
Vezměte v úvahu, že okno již po montáži případně 
nepůjde zcela otevřít.
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20
 m

m
 

13 mm

40
 m

m
 

22
 m

m
 

14 mm

33 mm

12 mm

37 mm

12 mm 14 mm

20
 m

m

36
 m

m

13 mm

22
 m

m

fertige Breite

Stoffbreite

Miniroletka
Č. art. „MNRO“

Miniroletka je roleta na řetízek malé konstrukce s ocelovou hřídelí (17 mm) 
a dolním kovovým profilem (10 mm).
Ovládání: řetízkem volitelně vlevo nebo vpravo. Stranu ovládání lze také
kdykoliv dodatečně změnit.
Samosvorná převodovka, díky zámku řetízku lze řetízek jednoduše upravit 
na max. 60 % výšky rolety.
Barva techniky: lze dodat pouze v barvě bílé.
Montáž: ideální pro montáž přímo na okení křídlo.

M
in

iro
le

tk
a

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm) látka plocha

m2

17 20 150 160 standard 2,4

17 20 120 150 zatemnění 1,8
Pozor: látky z karty 39 a látky Akustik a Soltis nejsou pro miniroletku vhodné.

Montážní situace – montáž na rám
Montáž na stěnu WOdpočet je vždy 30 mm a není závislý na výrobní výšce.

Šířka látky

mimořádná výbava aretační tyč
na obou stranách vyčnívající se dvěma 
háčky, průměr 10 mm 

Č. art. 8143 

šířka látky = výrobní šířka –30 mm odpočet

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                              MNRO
 2 . Výrobní šířka                                       včetně držáku = šířka látky + 30 mm
 3 . Výrobní výška                                       maximální výška 
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       W nebo D
 6 . Strana ovládání                                       vpravo nebo vlevo
 7 . Délka řetízku                                       v cm (dbejte na bezpečost dětí)
Extra za příplatek
 8 . Aretační tyč                                                 č. art. 8143
 9 . Svírací nalepovací držák                                       č. art. 8349

výrobní šířka

Šířka látky
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Kompaktní roleta
s kazetou a bočními vodicími profily
Č. art. „KPRO-KK“ s pohonem na řetízek
Č. art. „KPRO-EL“  s elektromotorem

Lze dodat tyto barvy 
techniky

Hliníková kazeta 
bílá s povrchovou úpravou 
(standard)

Hliníková kazeta hliník

Kovový řetízek Plastový řetízek šedý se závažím řetízku
č. art. 24.4119

Plastový řetízek bílý
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Pflege und Bedienung

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse 
hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design
gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit 
viel Freude an dem erworbenen Produkt.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der
Montage. Das nötige Montagematerial liegt jedem Rollo bei.

Ihr
Rollo
Hersteller                  

Montage – Bedienung – Pflege
Typ R011-R013

Typ R011

Typ R012

Typ R013

© 2006 BENTHIN • Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung • Änderungen und Irrtum
für den gesamten Inhalt vorbehalten • 24-08-2006 • 00244211

Profilführung montieren

Anzahl der Bohrungen in der „Basis Profilführung“ bestimmen
(vom Untergrund abhängig). Bohrungen in der vorgesehenen Rille
positionieren (Abb.). „Basis Profilführung“ anschrauben und
Wandunebenheiten durch Hinterlegen ausgleichen.

Bei offener Profilführung Rollo abrollen. Falls der Stoffablauf
ungleichmäßig ist, Profilführungen und Kassette überprüfen.
„Abdeckung Profilführung“ aufclippen und Halter mit einem
Sechskantschlüssel leicht festziehen.

Nachdem wie vorher beschrieben das Rollo eingeclippt oder fest-
geklemmt wurde, erfolgt die Montage der Profilführungen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Profilführungen parallel zueinander
und im rechten Winkel zur Rollokassette verlaufen.

Seilführung montieren

Das Seil auf beiden Seiten durch
die Öse der Endkappe fädeln.

Rollo herunterlassen und untere 
Position der Seilführung auf 
Fensterflügel, Laibung oder 
Fensterbank markieren. Das Seil sollte 
dabei mittig durch die Öse der 
Endkappe verlaufen.

Bei der Montage der Seilführung im Fensterflügel
oder in der Laibung wird zunächst der Wandwinkel an 
der gewünschten Stelle montiert und anschließend
befestigt. Bei Montage auf der Fensterbank wird die
Halterung direkt dort festgeschraubt.

Zuerst Abdeckung, dann Stellring auf das 
Seil ziehen. Stellring an der gewünschten 
Position am unteren Seilende locker 
anschrauben.

Seil mit Stellring in Halterung a) bzw.
Klemmträger b) einhängen. Das Seil unter 
dem Stellring auf die gewünschte 
Länge kürzen. Durch Verschieben 
des Stellringes Seilspannung
korrigieren.
Stellring fest anziehen.

Abdeckung aufschieben.

Leichte Verschmutzungen des Rollostoffes mit einem feuchten Tuch
abwischen. Den Stoff anschließend vorsichtig trockenreiben.
Staub abbürsten.
∆ Wichtig! Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht

geölt werden.

Rollokassette

Profilführung Basis 
Profilführung

bei Wand-/Fensterflügel-
montage

Abdeckung 
ProfilführungBasis 

Profilführung

bei Laibungs-
montage

Halter

Sechskant-
schlüssel

Abdeckung 

Stellring

Halterung

Wandwinkel

Abdeckung 

Stellring

Klemmträger

a)

b)

Bohrungspositionen

Rollo

Pflege und Bedienung

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse 
hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design
gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit 
viel Freude an dem erworbenen Produkt.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der
Montage. Das nötige Montagematerial liegt jedem Rollo bei.

Ihr
Rollo
Hersteller                  

Montage – Bedienung – Pflege
Typ R011-R013

Typ R011

Typ R012

Typ R013

© 2006 BENTHIN • Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung • Änderungen und Irrtum
für den gesamten Inhalt vorbehalten • 24-08-2006 • 00244211

Profilführung montieren

Anzahl der Bohrungen in der „Basis Profilführung“ bestimmen
(vom Untergrund abhängig). Bohrungen in der vorgesehenen Rille
positionieren (Abb.). „Basis Profilführung“ anschrauben und
Wandunebenheiten durch Hinterlegen ausgleichen.

Bei offener Profilführung Rollo abrollen. Falls der Stoffablauf
ungleichmäßig ist, Profilführungen und Kassette überprüfen.
„Abdeckung Profilführung“ aufclippen und Halter mit einem
Sechskantschlüssel leicht festziehen.

Nachdem wie vorher beschrieben das Rollo eingeclippt oder fest-
geklemmt wurde, erfolgt die Montage der Profilführungen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Profilführungen parallel zueinander
und im rechten Winkel zur Rollokassette verlaufen.

Seilführung montieren

Das Seil auf beiden Seiten durch
die Öse der Endkappe fädeln.

Rollo herunterlassen und untere 
Position der Seilführung auf 
Fensterflügel, Laibung oder 
Fensterbank markieren. Das Seil sollte 
dabei mittig durch die Öse der 
Endkappe verlaufen.

Bei der Montage der Seilführung im Fensterflügel
oder in der Laibung wird zunächst der Wandwinkel an 
der gewünschten Stelle montiert und anschließend
befestigt. Bei Montage auf der Fensterbank wird die
Halterung direkt dort festgeschraubt.

Zuerst Abdeckung, dann Stellring auf das 
Seil ziehen. Stellring an der gewünschten 
Position am unteren Seilende locker 
anschrauben.

Seil mit Stellring in Halterung a) bzw.
Klemmträger b) einhängen. Das Seil unter 
dem Stellring auf die gewünschte 
Länge kürzen. Durch Verschieben 
des Stellringes Seilspannung
korrigieren.
Stellring fest anziehen.

Abdeckung aufschieben.

Leichte Verschmutzungen des Rollostoffes mit einem feuchten Tuch
abwischen. Den Stoff anschließend vorsichtig trockenreiben.
Staub abbürsten.
∆ Wichtig! Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht

geölt werden.

Rollokassette

Profilführung Basis 
Profilführung

bei Wand-/Fensterflügel-
montage

Abdeckung 
ProfilführungBasis 

Profilführung

bei Laibungs-
montage

Halter

Sechskant-
schlüssel

Abdeckung 

Stellring

Halterung

Wandwinkel

Abdeckung 

Stellring

Klemmträger

a)

b)

Bohrungspositionen

Rollo

40 mm

19 mm

Kompaktní roleta
s kazetou a bočními vodicími profily
Č. art. „KPRO-KK“ s pohonem na řetízek
Č. art. „KPRO-EL“  s elektromotorem

Roleta na řetízek s kazetou a bočními vodicími profily v barvách bílá nebo
hliník, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce 
(samosvorná převodovka).
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem nebo s elektromotorem
Technika: kazeta, vodicí profily a dolní profil viditelný v barvách bílá nebo hliník.

minimální / maximální rozměry

pohon hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

řetízek 29 40 200 260* 5,2

elektro 32 40 200 260* 5,2
* Maximální výška je závislá na látce

fertige Breite

18 mm
Abzug Getriebeseite

15 mm
Abzug Gegenseite

Stoffbreite 

Šířka látky 
výrobní šířka

Šířka látky

21 mm
Odpočet strana převodovky

21 mm
Odpočet protilehlá strana

= výrobní šířka – 42 mm odpočet

63
 m

m

54 mm

63
 m

m

29 mm

54 mm

63
 m

m
29

 m
m

54 mm

100 mm

Montážní situace

Montáž na stěnu W Montáž na strop D Montáž do šachty S

boční vodicí profil

Co uvést do objednávky
 1 . Č. art.                                                KPRO-KK, KPRO-EL
 2 . Výrobní šířka                                       vnější rozměr kazety
 3 . Výrobní výška                                       Od horního okraje kazety po dolní okraj vodicího profilu
 4 . Barva látky                                       dle kolekce
 5 . Způsob montáže                                       W (s vodicími profily)   D a S (bez vodicí profily)
 6 . Délka řetízku                                       v cm (dbejte na bezpečost dětí)
 7 . Barva řetízku                                       plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
 8 . Strana ovládání                                       vpravo nebo vlevo
 9 . Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042)
 10 . bez vodicí profily                                       č. art. ABS-FS
Extra za příplatek
 11 . Závaží řetízku                                       č. art. 24.4119
 12 . Motor                                                 č. art. RO-EL400 motor 24V Somfy RollUp28WT (viz strana 36)
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GLRO-VOU

Nano Rollo Top Down/Bottom Up (zwei Kassetten)

Anwendung Nano Rollo, als Licht,- Blend- und Sichtschutz für senkrechte
   Glasflächen bzw. Dreh- Kippfenster (nicht für Dachfenster)
      
Bedienung Durch direktes Verschieben der Kassette oder mit
   Bedienstab (Mehrpreis) für schwerzugängliche Fenster.

   Kassette, End- Führungsschienen 
   Aluminium, Standard weiß, auf Wunsch silbergrau
   
   Kunstoffteile
   Farbkoordiniert weiß oder grau

   Stoff 
   Große Stoffauswahl gemäß Nano Rollo Kollektion
  
   Montage
   Direkt auf das Glas mit Klick-Klebeband oder mit    
   Montageclips (Mehrpreis) auf den Fensterrahmen

Bestellnummer NR. 10501

34 mm

25 mm14 mm

72 mm

37 mm

14 mm

25 mm

25 mm

72 mm

Roleta Nano se dvěma kazetami
Č. art. „GLRO-VOU“

Roleta Nano (GLRO-VOU) na míru pro otočná-sklopná okna nebo dveře se dvě-
ma kazetami v barvách bílá, šedá nebo speciální barva RAL.
Ovládání: současně shora dolů nebo zdola nahoru posouváním kazety rukou 
nebo s posuvnou tyčí (příplatek). Roleta zůstane stát v libovolné výšce.
Montáž: se samolepícím plastovým profilem přímo lepeným na okenní sklo bez 
vrtání a šroubováni, kompletní s bočními profily v barvách bila, šeda nebo RAL.

minimální / maximální rozměry

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

min. výška 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

35 120 70 180 - 220* 1,8

* Maximální výška je závislá na látce.

Montážní situace
montáž na sklo G

barvy kazet a profilů
• bílá RAL 9016
• šedá RAL 9006
• RAL-speciální barva podle volby

ovládací tyč č. art. GLRO-ST75 šedá délka tyče

vhodná pro
typ GLRO-V a GLRO-VOU,
pokud nelze na madlo
dosáhnout rukou.

75 cm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                       GLRO-VOU
2. výrobní šířka                                       v cm, jak měřit
3. výrobní výška                                       v cm, jak měřit
4. Barva látky                                       dle kolekce (speciálně označené látky)
5. Způsob montáže                                       G
6. Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9016), na přání šedá (RAL 9006) nebo RAL-speciální barva za příplatek
Extra za příplatek
7. Ovládací tyč                                         č. art. GLRO-ST75 šedá
8. RAL-speciální barva                                       č. art. GLRO-RAL
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22 mm

25 mm14 mm

36 mm

37 mm

GLRO-VRoleta Nano s jednou kazetou
Č. art. „GLRO-V“

Roleta Nano (GLRO-V) na míru pro otočná-sklopná okna nebo dveře s jednou ka-
zetou v barvách bílá, šedá nebo speciální barva RAL.
Ovládání: shora dolů nebo zdola nahoru posouváním kazety rukou nebo s posuv-
nou tyčí (příplatek). Roleta zůstane stát v libovolné výšce. 
Montáž: se samolepícím plastovým profilem přímo lepeným na okenní sklo bez 
vrtání a šroubováni, kompletní s bočními profily v barvách bila, šeda nebo RAL.

minimální / maximální rozměry

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

min. výška 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha 
(m2)

35 120 40 140 1,7

Montážní situace
montáž na sklo G

lze namontovat i 
vzhůru nohama

barvy kazet a profilů
• bílá RAL 9016
• šedá RAL 9006
• RAL-speciální barva podle volby

ovládací tyč č. art. GLRO-ST75 šedá délka tyče

vhodná pro
typ GLRO-V a GLRO-VOU,
pokud nelze na madlo
dosáhnout rukou.

75 cm Ro
le

ta
 N

an
o

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                       GLRO-V
2. výrobní šířka                                       in cm, jak měřit
3. výrobní výška                                       in cm, jak měřit
4. Barva látky                                       dle kolekce (speciálně označené látky)
5. Způsob montáže                                       G
6. Barva techniky                                       standard bílá (RAL 9016), na přání šedá (RAL 9006) nebo RAL-speciální barva za příplatek
Extra za příplatek
7. Ovládací tyč                                         75 cm délka č. art. GLRO-ST75 šedá
8. RAL-speciální barva                                       č. art. GLRO-RAL
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Jak měřit roletu Nano
zasklívací lišta, okenní křídlo

způsob montáže do zasklívací lišty montáže G

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

měřicí bod

gumové těsnění

šířka zasklívací lišty
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Roleta do střešních oken „Skylight“
Č. art. „SKRO“
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Roleta do střešních oken „Skylight“
Č. art. „SKRO“

Rolety Skylight se vyrábí přesně na míru a díky hornímu čelu mají opticky 
zajímavý design. Madlo je opatřeno ukončovacím gumovým profilem, boční 
vodicí profily zajišťují ochranu před zvědavými pohledy i světlem. Látka rolety je 
fixována pomocí plastových výstupků do bočních profilů. Tyto rolety jsou hodné 
pro všechny běžné typy oken VELUX, ROTO i atypická okna.
Komfort pro den a noc: roletu do střešních oken LEHA Skylight lze pro dosaženi 
perfektních světelných podmínek pro každou denní dobu kombinovat s plise 
nebo duette.
Barvy profilů: boční vodicí profily, kazeta a madlo lze dodat z eloxovaného 
hliníku, bílé RAL 9016 a krémové RAL 9001. Příslušné plastové díly jsou barevně 
sladěné.

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha
(m2)

25 35 120 140 1,6
Pozor: V kolekcích látek je označeno, které látky jsou vhodné pro rolety Skylight.

Ovládání
Roletu lze stáhnout za dolní profil s madlem do libovolné polohy. Pro vyšší okna se 
doporučuje ovládací tyč. K vytahování a stahování rolety se tyč zasune do výstupku 
na profilu s madlem.

ovládací tyč rovná, č. art. 24.0050 délka tyče

vhodná pro Typ SKRO,
 pokud nelze na madlo
dosáhnout rukou.

100 cm

150 cm

ovládací tyč vytahovací, č. art. 24.0055 délka tyče

vhodná pro Typ SKRO, 
pokud nelze na madlo 
dosáhnout rukou.

150–300 cm

Ro
le

ta
 d

o 
st

ře
šn

íc
h 

ok
en

Montážní situace (způsob montáže)
ROTO a VELUX
zasklívací lišta 105°

VELUX s Pick & Click
zasklívací lišta 90° und 96°

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                           SKRO
2. Typ střešního okna                                       VELUX GGL …, / GGU …, nebo

ROTO GGL …, / GGU …
3. Šířka*                                           světlý rozměr křídla nebo 
4. Výška*                                           světlý rozměr křídla nebo 
5. Zasklívací lišta*                                       rovna 90°,šikmá 96°, šikmá 105°
6. Barva profilu                                       hliník eloxovaný, bílá nebo krémová
7. Barva látky                                       dle kolekce (speciálně označené látky)
Extra za příplatek
8. Ovládací tyč                                       č. art. 24.0050 nebo 24.0055

* pouze pokud není 
   znám typ okna

délka tyče 
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min. 
45 mm

Flügel-Lichtmaß

Roleta do střešních oken „Skylight“
Č. art. „SKRO“

pro střešní okna ROTOpro střešní okna VELUX

Jak měřit

zasklívací lišta 
100°

zasklívací lišta 
96°

zasklívací lišta 
105°

zasklívací lišta 
90°

zasklívací lišta 
90°

montážní klip 105°

Č. art. 24.6301

rozměr skla

montážní držák

pro VELUX „Pick & Click“ 

č. art. 24.6399

světlý rozměr křídla

montážní klip 105°

Č. art. 24.6301

světlý rozměr křídla

montážní klip 90°

Č. art. 24.6302

rozměr skla

montážní držák

pro VELUX „Pick & Click“ 

č. art. 24.6399

světlý rozměr křídla

min. 45 mm

min. 45 mm

min. 45 mm

max. 10°

max. 15°

min. 45 mm

min. 45 mm
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Roleta do střešních oken „Retro“
Č. art. „DFRO“
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m
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25
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Roleta do střešních oken „Retro“
Č. art. „DFRO“

Roleta do střešních oken je pružinová roleta s hliníkovou hřídelí Ø 25 mm. 
Pro montáž střešních oken značky VELUX typ GGU se sundávací tyčí, nebo typ 
GGL s bočními dřevěnými profily (síla 5 mm) včetně drážek pro fixaci rolety v 
určitých mezipolohách.
Pro střešní okna se sklonem 45°. Pružina je neustále pod napětím, takže roleta 
zůstává napnutá i v šikmé poloze. Standard držák GGL (bílý nebo béžový, kov) 
nebo držák GGU (bílý, plast).
Dolní kovový profil O 10 mm s vyčnívajícími koncovkami pro zavěšení do otvorů 
v boční liště. S úchytným poutkem z bílého plastu. Tato roleta pro střešní okna 
není vhodná pro okna ROTO.

minimální / maximální rozměry

hřídel 
(mm)

min. šířka 
(cm)

max. šířka 
(cm)

max. výška 
(cm)

max. plocha
m2

25 34 150 160 2,4

Co uvést do objednávky
1. Č. art.                                           DFRO
2. Typ střešního okna                                       VELUX GGL …, / GGU …
3. Výrobní šířka*                                       světlý rozměr křídla
4. Výrobní výška*                                       světlá výška na předním okraji zasklívací lišty
5. Barva látky                                       dle kolekce
6. Barva držáku                                       standard držák GGL bílý nebo béžový

na přání držák GGU bílý

Šířka látky

Jak měřit

rovná zasklívací lišta
výrobní šířka   =   přední okraj zasklívací lišty – 5 mm

šikmá zasklívací lišta
výrobní šířka   =  přední okraj zasklívací lišty – 8 mm

výrobní výška   =   světlá výška na předním okraji zasklívací lišty

POZOR minimální hloubka rámu  50 mm

Montážní situace

Přední hrana zasklívací lišty - světly rozměr křidla

šířka látky = výrobní šířka – 30 mm

výrobní šířka
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1

2

Roleta do střešních oken „Retro“
Č. art. „DFRO“

Montáž
Upevněte oba držáky na zasklívací lištu. Pak stanovte délku bočních profilů nebo rozestupy držáků aretační tyče. Aby šla roleta 
zafixovat bez vůle, dbejte prosím při odřezávání bočních profilů na to, aby měly na dolním konci aretační otvor. Nyní přitlučte 
boční profily nebo držáky aretační tyče na okenní rám.

Pomoc při ztrátě napětí
Zavěsit do držáku a odmotat ca. 15 otáček.
Poté vyvěsit, namotat a zavěsit jako u možností volby 1 nebo 2.

Zavěšení rolety
Nejdříve pomocí kulatého kolíku zavěsit pravý držák. 
Pro levou stranu máte dvě možnosti volby:

      Plochý kolík zešikmením dolů (brzda aktivní)
Funkce jako pružinová roleta: roletu stáhnout dolů a lehkým popuštěním zafixovat.
Roleta může viset volně dolů nebo se zavěsit do drážek bočních profilů nebo 
do držáku aretační tyče. Pro namotání zatáhněte za roletu dolů, aby se uvolnila fixace 
a s protitahem ji nechte namotat.

      Plochý kolík zešikmením nahoru (brzda neaktivní)
Od výrobce předepnutá roleta je neustále pod napětím.
Výhoda: nemůže se prověsit. Při namotávání lehkým tahem přidržet a zavěsit do 
nejvyšší drážky.
Pokud by se Vám roleta „prověsila“ vzhůru a tím ztratila napětí, zavěste ji prosím tak, 
jak je popsáno v bodě 1, a o 15 otáček odmotejte. Po samočinném zafixování roletu 
vyvěste a namotejte. Pak ji zavěste podle požadované možnosti volby.

brzda neaktivní

brzda aktivní

brzda aktivní

držák GGL

VELUX typ střešního okna GGL

boční profil ze dřeva

držák GGU

VELUX typ střešního okna GGU

držák aretační tyče
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Přiřazení čísel barev – listy kolekcí
Č. barvy   Označení Karta

1480 herbstwind weiß 22
1481 herbstwind grau 22
1482 blues weiß     22
1483 blues grau     22
1501 weiß           6, 40
1502 beige          7, 40
1503 gelb           40
1504 apricot        40
1507 hellgrau       40
1509 aqua           40
1510 türkis         40
1511 ocean          40
1514 bordeaux       40
1641 hellbraun      40
1642 kaffee         40
1643 kastanie       40
1644 grau           40
1645 apfel          40
1646 zitrone        40
1647 pink           40
1648 orange         40
1649 goldgrün       40
1650 emeraldgrün    40
1651 orchidee       40
1652 honig          40
1880 weiß           42
1881 beige          42
1882 vanille        42
1883 fels           42
1884 grau           42
1885 orange         42
1886 gelb           42
1887 lindgrün       42
1888 haselnuss      42
1889 schwarz        42
1987 venezia transparent 6
2065 urban pastell  13
2066 urban beige    13
2067 urban schlamm  13
2070 weiß VDKL FR   44
2071 beige VDKL FR  44
2072 creme VDKL FR  44
2073 grau VDKL FR   44
2074 mond VDKL FR   44
2076 objekt weiß    44
2077 objekt beige   44
2078 objekt grau    44
2079 objekt schwarz 44
2139 blumen beige   24
2140 blumen türkis  24
2180 paso weiß      6
2194 struktur frühling 35
2195 struktur aqua  35
2196 struktur blau  35
2201 beige          7
2220 aqua weiß      7
2221 aqua beige     8
2300 natur beige    8
2310 mosaik         4
2311 ultimate       4
2312 floral         4
2370 medi care grau 42
2371 medi care fels 42
2372 medi care beige 42
2373 medi care creme 42
2374 medi care weiß 42
2391 weiß seidenmatt 8
2392 creme seidenmat 8
2395 auster         6
2400 baumwolle      8
2429 taupe dimout   41
2430 weiß dimout    41
2431 beige dimout   41
2432 düne dimout    41
2436 schiefer dimout 41
2437 grau dimout    41
2438 reinweiß dimout 41
2439 dunkelgrau dimout 41
2440 blau dimout    41
2460 nordlicht weiß 10
2461 nordlicht altrosa 10
2462 nordlicht pastell 10
2463 nordlicht braun 10
2475 schwarz VDKL   46
2477 dunkelgrau VDKL 46
2478 natur VDKL     46
2479 schlamm VDKL   46
2480 metropolitan weiß 11
2481 metropolitan beige 11
2482 metropolitan grau 11
2511 onda weiß      30
2512 onda creme     30
2513 onda grau      30
2514 zartgelb VDKL  46
2515 onda graphit   30
2518 brünett VDKL   46
2528 walnussbraun VDKL 46
2529 dunkelbraun VDKL 46
2530 marsala VDKL   46
2531 rot VDKL       46
2532 granny VDKL    46
2533 hellblau VDKL  46
2534 azur VDKL      46

Č. barvy   Označení Karta
2535 magenta VDKL   46
2536 bordeaux VDKL  46
2538 fels VDKL      46
2539 grau VDKL      46
2540 blätter türkis 24
2541 blätter beige  24
2550 hanf VDKL      46
2553 vanille VDKL   46
2554 gelbgrün VDKL  46
2555 tulpe VDKL     46
2557 nuss VDKL      46
2558 hellbraun VDKL 46
2559 purple VDKL    46
2560 tiefschwarz VDK 46
2563 magenta VDKL   46
2564 amaretho VDKL  46
2565 orchidee VDKL  46
2566 rotorange VDKL 46
2567 burgund VDKL   46
2568 mohn VDKL      46
2569 pepper VDKL    46
2570 struktur sand  35
2571 struktur creme 35
2572 struktur nuss  35
2573 struktur braun 35
2574 struktur schoko 35
2576 struktur schwarz 35
2577 struktur weiß  35
2578 struktur anthrazit 35
2580 lachs VDKL     46
2581 apfelgrün VDKL 46
2582 pesto VDKL     46
2583 apfel VDKL     46
2584 türkis VDKL    46
2585 petrol VDKL    46
2586 saphir VDKL    46
2587 riviera VDKL   46
2588 nachtblau VDKL 46
2589 dunkelblau VDKL 46
2590 living creme   12
2591 living beige   12
2592 living grün    12
2593 living blau    12
2594 living bordeaux 12
2595 living flieder 12
2596 living hellgrau 12
2597 living grau    12
2599 wachs VDKL     46
2600 edelweiß VDKL  46
2608 point weiß     4
2618 perle VDKL     46
2660 sonate weiß    17
2661 sonate beige   17
2662 sonate braun   17
2663 sonate rot     17
2664 sonate grün    17
2665 sonate aqua    17
2698 anthrazit VDKL 46
2700 weiß trevira   6
2701 weiß           6, 39
2702 alpin          39
2703 stein          39
2704 schiefer       39
2705 grau           39
2709 natur          7, 39
2710 elfenbein      39
2712 sonne          39
2713 mais           39
2714 rot            39
2715 dunkelblau     39
2717 braun          39
2718 lachs          39
2725 hellgrau       39
2726 lila pastell   39
2727 blau pastell   39
2728 lagune pastell 39
2729 grün pastell   39
2730 orange         39
2731 senf           39
2790 screen eco weiß 38
2791 screen eco stein 38
2792 screen eco grau 38
2793 screen eco anthrazit 38
2794 screen eco schwarz 38
2795 screen eco kiesel 38
2812 anthrazit      39
2813 schwarz        39
2814 creme          39
2815 perlweiß       39
2816 beige          39
2817 ton            39
2818 umbra          39
2819 khaki          39
2820 weiß           6
2821 creme          7
2830 beigebraun     39
2831 dunkelbraun    39
2832 schönbrunn     39
2834 malve          39
2835 violett        39
2836 heidelbeer     39
2837 neongrün       39
2838 granny         39

Č. barvy   Označení Karta
2839 mint           39
2840 weiß           6, 40
2841 winterweiß     40
2842 creme          40
2843 dunkelgrau     40
2844 zementgrau     40
2845 schwarz        40
2846 petrol         39
2847 riviera        39
2848 night          39
2873 weiß           7
2890 botanic grün   21
2891 botanic blau   21
2892 botanic orange 21
2905 flash weiß     25
2906 flash beige    25
2907 flash schwarz  25
2920 schwanenweiß VDKL 46
2921 weiß VDKL      46
2922 beige VDKL     46
2923 hellbeige VDKL 46
2924 lichtbraun VDKL 46
2925 hellbraun VDKL 46
2927 regengrau VDKL 46
2930 pfirsichorange  VDKL 46
2933 blau VDKL      46
2936 dunkelgrün VDKL 46
2964 bamboo weiß    5
2968 lindgrün VDKL  46
2970 weiß tapis     6
2971 natur tapis    7
3120 kokos weiß     34
3121 kokos creme    34
3122 kokos beige    34
3123 kokos grau     34
3126 kokos kaffee   34
3127 kokos schoko   34
3128 kokos stahl    34
3160 serenade       1
3161 spirale        1
3162 piazza   1
3180 weiß           45
3181 grau           45
3182 schwarz        45
3183 aqua           45
3184 blau           45
3185 creme          45
3186 hellbraun      45
3187 dunkelbraun    45
3188 apricot        45
3189 bordeaux       45
3275 girlande       3
3276 firn           3
3277 garden         3
3278 mesh           3
3290 blumenwiese    20
3380 kundera        8
3391 gradl          8
3440 vintage weiß   29
3441 vintage schlamm 29
3442 vintage braun  29
3450 refresh hellgrau 16
3451 refresh grau   16
3452 refresh schwarz 16
3460 nordlicht grau 10
3461 nordlicht braun 10
3552 screen weiß    37
3553 screen fels    37
3554 screen grau    37
3556 screen schwarz 37
3560 pallas weiß    5, 31
3561 pallas vanille 31
3562 pallas grau    31
3563 pallas graphit 31
3564 pallas schwarz 31
3567 fineline weiß  5
3569 cortina weiß   5
3600 textil weiß VDKL 46
3632 leinen beige VDKL 46
3634 leinen braun VDKL 46
3640 dimension      15
3641 folia weiß     15
3642 puzzle weiß    15
3643 puzzle grau    15
3669 cortina beige  8
3711 schnee screen  38
3712 winterweiß screen 38
3760 textur weiß    43
3761 textur grau    43
3763 textur creme   43
3764 textur sand    43
3766 look weiß 33
3767 look creme 33
3768 look braun 33
3769 look schwarz 33
3770 schnee 3 % OF  38
3771 sahara 3 % OF  38
3772 winterweiß 3% OF 38
3773 basalt 3% OF  38
3774 schnee 7% OF  38
3775 sahara 7% OF  38
3776 winterweiß 7% OF 38
3777 basalt 7% OF  38

Č. barvy   Označení Karta
3778 sahara screen  38
3779 basalt screen  38
3782 weiß schalldämmend 6
3783 beige schalldämmend 8
3790 natur hellgrau 43
3791 natur grau     43
3792 natur dunkelgrau 43
3793 natur beige    43
3794 natur creme    43
3795 natur braun    43
3801 gletscher      6
3802 weiß           6
3830 dahlie weiß    18
3831 dahlie creme   18
3832 dahlie grau    18
3833 dahlie braun   18
3840 diamond weiß   28
3841 diamond grau   28
3842 diamond anthrazit 28
3843 diamond bronce 28
3876 candy          2
3930 pfau weiß      23
3931 pfau creme     23
3933 pfau antik     23
3936 pfau petrol    23
3937 pfau rot       23
3970 textil hellgrau 37
3971 textil grau    37
3972 textil beige   37
3973 textil braun   37
3974 textil anthrazit 37
3975 stratos beige  37
3976 stratos grau   37
3977 stratos fels   37
3978 stratos blau   37
3979 stratos perle  37
3993 movie star weiß 44
4006 beletage creme 19
4007 beletage braun 19
4008 lynn weiß      14
4009 lynn grau      14
4010 lynn türkis    14
4020 tweed weiß     32
4021 tweed grau     32
4022 tweed anthrazit 32
4023 tweed creme    32
4024 tweed sisal    32
4025 tweed twill    32
4026 tweed braun    32
4046 linen beige    8
4060 enviroscreen weiß 37
4061 enviroscreen creme 37
4062 enviroscreen beige 37
4063 enviroscreen fels 37
4083 gotik grey    27
4084 gotik beige   27
4085 gotik brown   27
4086 graphic weiß   26
4087 graphic grau   26
4088 graphic blau   26
4190 M-Screen beige 37
4192 M-Screen lichtgrau 37
4193 M-Screen stahlgrau 37
4194 M-Screen bronce 37
4245 elegie         2
4249 kreise         2
4290 blumenwiese dimout 20
4351 weiß           6
4380 urban weiß     2
4446 vintage weiß VDKL 29
4447 vintage schlamm VDKL 29
4448 vintage braun VDKL 29
4464 furore weiß    6
4465 furore creme   7
4531 silber         37
4532 grau         37
4552 screen weiß metallic 37
4553 screen fels metallic 37
4554 screen grau metallic 37
4556 screen schwarz metallic 37
4700 focus weiß     6
4730 moon      36
4731 castle    36
4732 raven     36
4734 sand      36
4735 beige     36
4736 düne      36
4840 lynn natur     8
4876 leaves         2
4877 construction   2
4878 lana           2
4880 M-Screen weiß  37
4882 M-Screen anthrazit 37
4889 Soltis 99 grau 37
4890 Soltis 99 silber 37
4891 Soltis 99 weiß 37
5430 topic weiß     5
5431 topic creme    7
5442 organic weiß   2
5501 mystic         8
5502 argos creme    8
D001 transparent    9
D002 halbtransparent 9

Č. barvy   Označení Karta
D003 halbtransparent 9
D004 verdunkelung    9
D005 netz           9
E400 weiß           47
E401 hellgrau       47
E402 grau           47
E403 schwarz        47
E404 beige          47
E405 elfenbein      47
E406 natur          47
E407 sand           47
E408 sandbraun      47
E409 vanille        47
E410 hellgelb       47
E411 sonne          47
E412 mais           47
E413 pfirsich       47
E414 marille        47
E415 orange         47
E417 kirschrot      47
E419 rot            47
E420 leuchtrot      47
E421 pfeffer        47
E423 schoko         47
E424 apricot        47
E425 haselnuss      47
E426 kamelbraun     47
E427 braun          47
E428 schokolade     47
E429 purple         47
E434 pink           47
E435 traube         47
E437 lavendel       47
E438 moos           47
E439 apfel          47
E440 limone         47
E441 granny         47
E442 limette        47
E443 pistazie       47
E449 tanne          47
E453 karibik        47
E454 koralle        47
E456 blau           47
E457 saphir         47
E458 pool           47
E462 dunkelblau     47
E465 weiß           7
E465 weiß           47
E467 zement         47
E470 stein          47
E471 grün           47
E472 reinweiß       6
E472 reinweiß       47
E473 taupe          47
E474 graubraun      47
E475 hellrosa       47
E476 pastellblau    47
E477 lindgrün       47
E478 mintgrün       47
E479 opalgrün       47
E480 citrus         47
S001 silverscreen weiß 37
S002 silverscreen lichtgrau 37
S003 silverscreen stahlgrau 37
S004 silverscreen dunkelgrau 37
S005 silverscreen beige 37
S006 silverscreen bronce 37
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SONNENSCHUTZ 
UND VORHANGSCHIENEN

nach Maß


