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25 kg 

3 m 6 m 

▪ Roleta s navíjecí trubkou o průměru 63 mm 

▪ Doporučená maximální šíře 300 cm (je limitována šíří látky) a maximální výška  600 cm  

▪ Upevnění pomocí držáků do stropu či na zeď - sestavy R2 - k dispozici jsou 2 typy držáků,   
kratší a delší =>  když potřebujeme větší vzdálenost roletové látky od okna či je větší návin  
látky, standardně dáváme do sestav 63 delší variantu držáků 

▪ Možnost vybrat si : 

 - spodní závaží - 4 typy 

 - z široké nabídky látek - viz strana 26  či katalog roletových látek  

Typ        

motoru: 
Přijímač: Napětí: 

Točivý   

moment: 
Rychlost:  Ovládání 

M1 NE 
 AC 

220V/110V  
15N*m 28 rpm  25 kg 

Vypínačem 

Při zařazení 

wifi spínače 

lze ovládat   

chytrým 

telefonem  

či hlasovým        

asistentem               
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o
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Obecné informace 

Rollo Moto 63 

Foto: sestava M1, závaží 04, látka Blackout č. 01 
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Rollo Moto 63 

  Šíře systému rolety v cm   Spodní závaží 

  -060- -080- -100- -120- -140- -160- -180-  

R2 - 63      

       02 

M1-   

       03  

       04  

       
05-B / CE / SE /            

INX / ALU / CU    

  Šíře systému rolety v cm   Spodní závaží 

  -200- -220- -240- -260- -280- -300-*  

R2 - 63       

      02 

M1-   

      03  

      04  

      
05-B / CE / SE /            

INX / ALU / CU    

Ceník systému bez látky 

V závislosti na typu vybraného motoru je potřeba dokoupit další příslušenství - např. dálkový ovladač či wifi spínač 

viz Univerzální komponenty/Motorické ovládání. 

* 
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Hranaté závaží lze 

objednat v 6     

různých barvách: 

Roletové látky, které bývají skladem jsou k dispozici v šířích 200, 250 či 280 cm, u varianty Screen 300 cm.  

 

B               
bílá      

RAL 9016             

CE           
černá   

RAL 9005                       

SE            
šedá     

RAL 9006              

INX           
nerez    

ALU           
broušený 

hliník 

CU                                                            
měď 

Na dotaz u nás nebo u 

našich partnerů. 

Na dotaz u nás nebo u 

našich partnerů. 
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Cena za látku 

Rollo Moto 63 

M
o

to
 6

3
 

     ≤ 100 cm 

Transparent

(11XX) 

     ≤ 150 cm 

     ≤ 200 cm 

     ≤ 250 cm 

     ≤ 300 cm 

     ≤ 350 cm 

     ≤ 400 cm 

     ≤ 450 cm 

     ≤ 500 cm 

     ≤ 550 cm 

     ≤ 600 cm 

     ≤ 100 cm 

Blackout     

(31XX, 41XX) 

     ≤ 150 cm 

     ≤ 200 cm 

     ≤ 250 cm 

     ≤ 300 cm 

     ≤ 350 cm 

     ≤ 400 cm 

     ≤ 450 cm 

     ≤ 500 cm 

     ≤ 550 cm 

     ≤ 600 cm 

Typ látky 
Šíře                 

do 100 cm 

Šíře                  

do 150 cm  

Šíře                 

do 200 cm  
Výška rolety 

Šíře                 

do 250 cm  

Šíře                 

do 280 cm  

      ≤ 100 cm 

Screen    

(SCXX) 

      ≤ 150 cm 

      ≤ 200 cm 

      ≤ 250 cm 

      ≤ 300 cm 

      ≤ 350 cm 

      ≤ 400 cm 

      ≤ 450 cm 

      ≤ 500 cm 

      ≤ 550 cm 

      ≤ 600 cm 

Typ látky 
Šíře                    

do 100 cm 

Šíře                    

do 150 cm  

Šíře                    

do 200 cm  
Výška rolety 

Šíře                    

do 250 cm  

Šíře                    

do 280 cm  

Šíře                    

do 300 cm  

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

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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Univerzální komponenty 
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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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Univerzální komponenty 
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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 part-

nerů. 


