
  

NÁŠ TIP

PRŮHLEDNOST LÁTEK

Široký výběr látek nabízí různou průhlednost,  
což je jedna z hlavních předností screenových rolet. 
Průhledná látka umožní ochránit interiér  
před přehříváním, propustí dovnitř přirozené světlo  
a zachová výhled na vaši zahradu či okolní krajinu.

DESIGN

Spodní lišta zatěžující a vypínající látku se v zataženém 
stavu celá zasune do boxu a neruší vzhled domu  
a neomezuje průhled. Box i vodící lišty lze ponechat 
pohledové nebo kompletně zaomítnout do fasády. 
Samozřejmostí je výběr lakování komponentů 
v odstínech RAL a široká škála barevného  
provedení látek.

KOMFORT

O Vaše pohodlí se postará el. pohon rolety, který  
lze ovládat pomocí dálkového ovladače nebo mobilní 
aplikací u řídících jednotek inteligentní domácnosti 
TaHoma a Connexoon. Spuštěním a vytažením rolet  
si sami vytvoříte optimální prostředí. To vše téměř 
ihned po montáži oken.

PRO VAŠE
CHYTRÁ ŘEŠENÍ

BYDLENÍ

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 

ZIP systém umožňuje dokonalé uchycení a napnutí 
látky ve vodících lištách a díky tomu zajišťuje 
vysokou pevnost a odolnost proti větru. Kombinace 
tohoto systému a nízkého nábalu látky ze screenové 
rolety dělá ideálního adepta pro zastínění větších 
exponovaných ploch.

MONTÁŽ

Montáž bez tepelných mostů s kotvením  
do okenního rámu přesvědčí rychlostí, minimálními 
požadavky na stavební připravenost a jednodušším 
stavebním zapracováním. 

Preferujete úplné zatemnění místností? Vybírejte z kolekce BLACKOUT látek, které tento 
požadavek splní na jedničku.

STYLOVÉ STÍNĚNÍ OKEN VEKRA

SCREENOVÁ ROLETA 
VEKRA HR10 ZIP
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ALERNATIVA: SCREEN HR8 ZIP

NA DETAILECH
ZÁLEŽÍ

VEKRA HR10 ZIPŘez horního profilu 
se zaomítacím krycím 
boxem

Řez zapravenou 
vodící lištou
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Vodící lišty:

40

Vertikální řez boxem:

Horizontální řez ostěním 
s vodící lištou:

Rozměry a detaily prvků sreenové rolety HR 10 zip:

Rádi bychom Vás také seznámili i s dalšími typy screenových rolet naší nabídky - HR7 a HR8 zip a jejich porovnáním s 
HR10 zip:

122

Box:

Společné rozdíly HR7 + HR8 zip oproti HR10 zip:

- 2 typy boxů ( viz dole vlevo ) pouze v pohledovém provedení. Boxy je zapotřebí od 1500mm šířky podpořit dodatečnými 
L držáky, kotvenými do překladu nebo nadpraží (znázorněno na levém boxu).
- Spodní lišta zůstane v zataženém stavu viditelná pod boxem (minimálně 45 mm).

HR8 zip 
- konstrukce rolety umožňuje realizaci sestav a spřažených rolet. 
- díky kombinaci totožného systému zip a samostatně kotvených boxů můžeme tento screen realizovat do větších 
stavebních otvorů.

HR7 - vedení pouze lankem

Vlevo: hranatý box se znázorněným dodatečným držákem
Vpravo: čtvrtkulatý box se spodní lištou v nejvyšší poloze
Boxy dodáváme v rozměrech 70; 90; 110 mm (HR8 zip navíc 150 mm)

45

Boxy: Vodící lišty:
Pouze pro HR8 zip (v závorce znázorněny rozměry pro manuálně ovládáné screeny)

40 (55*)

20 20

80 (110*)

40 (55*) 

20 20

80 (110*)

Vodící lišty s distanční přírubou (pro odsazení boxu):
* vhodné použít u šířky nad 1500mm kvůli držáků

Lišta s přírubou pro 
kotvení do ostění:

1010

40 (55*)

20

20

LIMITNÍ ROZMĚRY se u HR7 a HR8 odvíjejí odvelikosti 
boxu a motoru. V tabulce jsou proto uvedeny pouze 
maximální možné rozměry pro orientaci. Individuální 
romzměry nutno ověřit u konzultanta.

MAX HR7 HR8 zip HR10 zip

šířka 4000 6000 4500

výška 3500 5000 4500

plocha 14m² 18m² 14m²
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MAX HR7 HR8 zip HR10 zip
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Vodící lišty

Box

• 2 typy boxů – hranatý, čtvrtkulatý - pouze v pohledovém provedením, dostupné ve 4 velikostech

• boxy je zapotřebí od 1500mm šířky podpořit dodatečnými L držáky, kotvenými do překladu nebo nadpraží 

• spodní lišta zůstane v zataženém stavu viditelná pod boxem (minimálně 45 mm)

• konstrukce rolety umožňuje realizaci sestav a spřažených rolet

• díky kombinaci systému zip a samostatně kotvených boxů lze tento screen realizovat do větších stavebních otvorů

Výrobek
Šířka (mm)

max
Výška (mm)

max
Garantovaná plocha (m2)

max

HR10 ZIP 4500 4500 14

HR8 ZIP 6000 5000 18

U HR8 ZIP se limitní rozměry odvíjejí od velikosti boxu a typu motoru. 
Individuální rozměry nutno ověřit u odborného konzultanta.
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