Nábytkové rolety
Nábytkové rolety – dýha, laminát nerez a hliník, masivní dřevo
Provedení dýha RD, laminát hliník RA
a nerez RN
•• šířka lamely 10, 15 a 20 mm
•• tloušťka 6 mm
•• jádro z vrstveného dřeva pro stabilitu lamel
•• nosný materiál tkanina s vysokou pevností
•• RD jemně broušeny pro další povrchovou úpravu
•• RA, RN opatřeny ochranou folií proti poškrábání
Jádro

Tkanina

10, 15 nebo 20
Dýha nebo
laminát
6

Rozměry rolet
standardní
•• šířka (délka lamely) 600, 900 a 1200 mm
•• délka 1200 a 2400 mm
maximální
•• šířka (délka lamely) 1800 mm
•• délka 2800 mm
Za nestandardní rozměry příplatek +15%

Na zakázku vyrábíme rolety z masivního dřeva RM
vhodné pro restaurování nábytku, obklady stěn a sloupů
Provedení
•• šířka lamely 15 mm
•• tloušťka 6mm
•• nosný materiál tkanina s vysokou
pevností
•• RM jemně broušeny pro další
povrchovou úpravu

RM15
RD xx
RA xx
RN xx
(xx = šířka lamely)
Dýhované rolety jsme schopni dodat v různých dekorech dýhy, téměř ze všech druhů dostupných na trhu!
Cenu zpracujeme na základě Vašeho požadavku. Dodací termíny 2 - 3 týdny
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Nábytkové rolety – příslušenství
RNKSL222

čelní kryt
roleta

oblouk

vodící lišta

Vyvažovací kování RNKSL222
• pro skříně, s požadavkem využití hloubky
• montáž na mezipůdu, snadná montáž

zesílená lamela
pro úchytku

OD2020

ROL60

RNC ROL75

RNK

úchytka

Vyvažovací kování RNK
• pro skříně, s požadavkem využití výšky
• montáž na záda, snadná montáž

VL95
Zesílená lamela pro úchytku 50mm
• RD, RA, RN standardně součástí rolety
• RM nutno přiobjednat ROL60

Čelní kryt
• RNC pro RD, RA, RN
• RNC v drážkovaném
nebo hladkém
provedení
• ROL75 pro RM

Pomůcka pro objednání:
Šířka rolety = světlá šířka skříňky + 11mm
Délka rolety
• při použití kování RNK = výška skříňky + hloubka skříňky
• při použití kování RNKSL222 = výška skříňky + 100mm
• bez kování = výška skříňky + 100mm

RD10
D15 (20)
RM15
RA RN 15(20)
RNK
RNKSL222
VL95
RVL95
ROL60
RNC
ROL75
OD2020

RVL95

Vodící profily k zafrézování
• VL95 vodící lišta (délka lišty 250 cm)
• RVL95 vodící roh
• provedení PVC v barvách hnědá, černá
a šedá
• k zafrézování do drážky 11 mm

m.j.
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NEREZ,HLINÍK
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