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Obecné informace 

Rollo Standard 32 

         
2 kg 

2,5 m 2,5 m 
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  Sestava R1 : 

▪ Roleta s navíjecí trubkou o průměru 32 mm 

▪ Doporučená maximální šíře 250 cm a maximální výška    

250 cm při výběru tkaniny Transparent 

▪ Upevnění do stropu či na stěnu : 

 A) pomocí montážní lišty - sestavy R1 

 B) pomocí držáků - sestavy R2 

▪ Možnost vybrat si : 

 - typ ovládání - ručně řetízkem či motoricky  

 - barvu a typ řetízku 

 - spodní závaží - 4 typy     

 - z široké nabídky látek - viz strana 26  či  katalog        

 roletových látek  

  Sestava R2 : 

Cena motorizované sestavy na dotaz 

 

Foto: sestava R1, závaží 03, látka Blackout č. 01 
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 Spodní závaží Šíře systému rolety v cm      

 -060- -080- -100- -120- -140- -160- -180- -200- -220- -240- -250-  

R1 - 32                

02  
R2 - 32                

R1 - 32                

03   
R2 - 32                

R1 - 32                

04   
R2 - 32                

R1 - 32                05-B / CE / SE /            

INX / ALU / CU    R2 - 32                

Změna délky bílého řetízku je bez doplatku. Jiná barva řetízku než bílá se doplácí - ceny jsou uvedeny v sekci Univerzální 

komponenty/Ruční ovládání. 

Cena za systém - bez látky 

Cena za látku 

Podrobnější informace o látkách v kapitole Ceník roletových látek či v samostatném katalogu roletových látek.             

Hranaté závaží lze 

objednat v 6     

různých barvách: 

Transparent

(11XX) 

   ≤ 100 cm  

   ≤ 150 cm  

   ≤ 200 cm  

    ≤ 250 cm 

   Nad limit nosnosti ≤ 300 cm 

Blackout     

(31XX, 41XX) 

   ≤ 100 cm  

   ≤ 150 cm Nad limit nosnosti 

   ≤ 200 cm Nad limit nosnosti 

  Nad limit nosnosti Nad limit nosnosti ≤ 250 cm 

  Nad limit nosnosti Nad limit nosnosti ≤ 300 cm 

Typ látky Šíře do 100 cm Šíře do 150 cm  Šíře do 200 cm  Výška rolety Šíře do 250 cm  

Screen       

(SCXX) 

   ≤ 100 cm  

   ≤ 150 cm Nad limit nosnosti 

   ≤ 200 cm Nad limit nosnosti 

  Nad limit nosnosti Nad limit nosnosti ≤ 250 cm 

  Nad limit nosnosti Nad limit nosnosti ≤ 300 cm 

B               
bílá      

RAL 9016             

CE           
černá   

RAL 9005                       

SE            
šedá     

RAL 9006              

INX           
nerez    

ALU           
broušený 

hliník 

CU                                                            
měď 

Doporučujeme konzultovat nosnost systému pro vybraný rozměr rolety. 

Na dotaz u nás nebo u 

našich partnerů. 

Na dotaz u nás nebo u 

našich partnerů. 

Na dotaz u nás nebo u 

našich partnerů. 

Na dotaz u nás nebo u 

našich partnerů. 
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 Komplet sady spodního závaží Označení 
Hmotnost 

na 1 m 
Kompatibilita 

 

Spodní závaží kulaté střední - 

průměr 15 mm, set včetně  

koncovek, bílá 

02  0,167 kg 

Všechny rolety 

standard            

a moto  

 

Spodní závaží kulaté velké - 

průměr 21,3 mm, set včetně 

koncovek, bílá 

03 0,245 kg 

 

Spodní závaží oválné -              

rozměry 15 x 24,3 mm, set 

včetně koncovek, bílá    

04 0,235 kg 

 

Spodní závaží hranaté -       

rozměry  13,3 x 33,8 mm, set 

včetně koncovek,  bílá / černá / 

šedá / nerez / broušený hliník / 

měď 

05-B / CE / 

SE / INX / 

ALU / CU 

0,292 kg 

 

Spodní závaží kulaté střední - 

průměr 16 mm, set včetně  

koncovek, stříbrná 

S 0,200 kg Roleta 38 Silver 

Spodní závaží  

Níže uvedené komponenty jsou společné pro uvedené typy rolet. Jejich cena je zahrnuta do ceny sestavy jak je 

uvedeno u konkrétních rolet. 

 Komplet sady spodního závaží Označení Kompatibilita 
Hmotnost 

na 1 m 

 
Spodní závaží Zebra oválné, 

set včetně koncovek, bílá 
06 

Všechny rolety 

typu Zebra 

0,632 kg 

 

Spodní závaží Zebra kulaté 

dvojité, set včetně koncovek, 

bílá 

07 0,417 kg 

Hranaté závaží lze 

objednat v 6     

různých barvách: 

B               
bílá      

RAL 9016             

CE           
černá   

RAL 9005                       

SE            
šedá     

RAL 9006              

INX           
nerez    

ALU           
broušený 

hliník 

CU                                                            
měď 
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600-OM-DP 600-OM-DP-02 600-OM-DR 600-OM-12 R-OM-S 600-205-TR 600-205, 206 

* Řetízek je průběžný = smyčka má dvojnásobnou délku než je uvedená výška, kovové řetízky v libovolné délce jsou 

průběžné. 

R
o

ll
o
 

Univerzální komponenty 

Ruční ovládání 

Obj. kód  MJ 
Cena za 

MJ 
Poznámka  

600-100-B* Výška řetízku 1 m - plast, bílá ks  standard V ceně sestavy  

600-125-B* Výška řetízku 1,25 m - plast, bílá  ks  standard V ceně sestavy  

600-150-B* Výška řetízku 1,50 m - plast, bílá  ks  standard V ceně sestavy  

600-175-B* Výška řetízku 1,75 - plast, bílá  ks  standard V ceně sestavy  

600-200-B* Výška řetízku 2 m - plast, bílá ks  standard V ceně sestavy  

600-250-B* Výška řetízku 2,5 m - plast, bílá ks  standard V ceně sestavy  

600-300-B* Výška řetízku 3 m - plast, bílá ks  standard V ceně sestavy  

600-100-ST* Výška řetízku 1 m - kovový ks  volitelné Doplácí se 

600-125-ST* Výška řetízku 1,25 m - kovový ks  volitelné Doplácí se 

600-150-ST* Výška řetízku 1,50 m - kovový ks  volitelné Doplácí se 

600-175-ST* Výška řetízku 1,75 - kovový ks  volitelné Doplácí se 

600-200-ST* Výška řetízku 2 m - kovový ks  volitelné Doplácí se 

600-255-B** Řetízek plast bílý m  volitelné Bez příplatku 

600-255-CE, H, SE** Řetízek plast černý, hnědý, šedý m  volitelné Doplácí se 

600-256-ST* Řetízek kov stříbrný m  volitelné Doplácí se 

600-256-ZL* Řetízek kov zlatý m  volitelné Doplácí se 

600-256-MM* Řetízek kov mosaz mat m  volitelné Doplácí se 

600-205-B/W Spojka řetízku bílá ks  volitelné Bez příplatku 

600-205-TR Spojka řetízku transparent ks  volitelné Doplácí se 

600-206-ST/S Spojka řetízku stříbrná ks  volitelné Doplácí se 

600-OM-DP Dětská pojistka - typ P1 - bílá ks  volitelné Bez příplatku 

600-OM-DP-02 Dětská pojistka - typ P2 - bílá ks  volitelné Bez příplatku 

600-OM-DR Držák řetízku - transparentní ks  volitelné Bez příplatku 

600-OM-12 Závaží řetízku rolety - bílé ks  standard V ceně sestavy  

R-OM-S-B Stopka řetízku ks  standard V ceně sestavy  

R-OM-S-TR Stopka řetízku ks  volitelné V ceně sestavy  

ST ZL MM 

** Řetízek není průběžný = plastové řetízky nelze napojit tak, aby byly průběžné. 

CE SE H B 
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Motorické ovládání 50, 63 

       

1 1 3 4 5 6 7 

M-TRF-24 M-WIFI-240 M-DO-A5 M-DO-A9 M-DO-A99 M-DO-A1 M-DO-A2 

 Obj. kód  MJ 
Cena za 

MJ 

1 M-TRF-24 Transformátor - 100/240V -> 24 V ks  

2 M-WIFI-240 Wi-fi spínač bezdrátový Sonoff ks  

3 M-DO-A5-CE/B Dálkový ovladač, 5kanálový, 868 Hz, černý ks  

3 M-DO-A5-B/W Dálkový ovladač, 5kanálový, 868 Hz, bílý ks  

4 M-DO-A9 Dálkový ovladač, 9kanálový, 868 Hz, černý ks  

5 M-DO-A99 Dálkový ovladač, 99 kanálový, 868 Hz, černý ks  

6 M-DO-A1 Dálkový ovladač, jednokanálový (k instalaci na stěnu), 868 Hz, bílý ks  

7 M-DO-A2 Dálkový ovladač, dvoukanálový (k instalaci na stěnu), 868 Hz, bílý ks  

Transformátor: 

Input: AC 100-240V 50/60Hz 

Output: DC 24V/1 A 

Rozměry: 129 x 23 x 23 mm 

Na dotaz u nás 

nebo u našich 

partnerů. 
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