Rolovací sítě jsou v dnešní době již standardním doplňkem uceleného sortimentu sítí proti hmyzu. Zvětšují tak rozsah možnosti řešení pro vaše
okna a dveře. Jejich využití je především tam, kde se požaduje častá volnost a průchodnost. Ze všech druhů sítí zabírá minimální manipulační
prostor při ovládání. V době, kdy není využívána, je možno jí navinout do boxu. Tím dochází ke zvýšení životnosti sítě, která je vyrobena ze sklelného
vlákna ošetřeného plastovým nástřikem. Jejich přesná výroba na míru dokonale zabrání vniknutí nežádoucího hmyzu do interiéru. Rolovací sítě
jsou dodávány v různých barevných provedeních s možností lakování boxu a vodících lišt. Díky použitým materiálům je zajištěna trvanlivost
a odolnost vůči povětrnostním vlivům po dlouhá léta používání.

ROLOVACÍ SYSTÉM SE NABÍZÍ V ZÁKLADNÍCH ODSTÍNECH BÍLÁ A TMAVĚ HNĚDÁ. NA ZAKÁZKU MOŽNOST LAKOVÁNÍ
V ODSTÍNECH RAL NEBO POTAŽENÍ RENOLITOVOU FÓLIÍ. V NABÍDCE JE MOŽNOST VYBÍRAT ZE SÍŤOVINY ŠEDÉ A ČERNÉ.

MOŽNOSTI MONTÁŽE

Náš systém má velkou variabilitu montáže na všechny typy oken. Box je možné uchytit montážními klipsy nebo plastovými montážními úchyty. Vodící
a dorazové lišty všech provedení je možné uchytit šrouby přes provrtané profily nebo pomoci plastových montážních úchytů. Jednotlivé způsoby je
možné mezi sebou navzájem kombinovat.

Oba typy vodících lišt (profil 27x22 mm a 27x42 mm) je možné uchytit šrouby do ostění nebo do rámu okna.

ARETACE ROZVINUTÉ SÍTĚ

OKENNÍ ROLOVACÍ SÍŤ
Aretace je možná dvěma způsoby, u prvního je koncová lišta aretována ve spodní poloze stavitelnými
mechanickými dorazy umístěnými ve vodících lištách. Druhý způsob využívá záchytnou
dorazovou lištu po celé šíři rolovací sítě.

BAREVNÁ PALETA

DVEŘNÍ ROLOVACÍ SÍŤ
Aretace rozvinuté rolovací sítě je řešena
magnetickou gumou

Rolovací systém nabízíme v základní škále odstínů bílá, hnědá nebo možnost potažení renolitovou fólií. Dále je
možnost dle přání zákazníka hliníkové části systému lakovat do odstínu RAL (box, koncová lišta a vodící lišty).

Možnost lakování dle vzorníku RAL:
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