DVOJITÉ ROLETY

PŘEHLED TYPŮ, TECHNICKÝ MANUÁL
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K Botiči 1439/5
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Přehled typů s omezením velikosti s ovládáním
na řetízek

Twinrollo s ovládáním na řetízek a montážním profilem
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

DOROMO

37

50

240

260

6,3

Twinrollo s ovládáním na řetízek a kazetou
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

DORO

37

50

240

260

6,3

Twinrollo do zasklívací lišty s bočními vodicími profily k nalepení
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

GLDORO-KK

20

30

140

180*

2,5

*v závislosti na látce (viz strana 31)
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přehled typů

Přehled typů s omezením velikosti s ovládáním
na řetízek
Twinrollo s pohonem Powerview a montážním profilem
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

PWDOROMO

37

50

240

260

6

Twinrollo s pohonem Powerview a kazetou
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

PWDORO

37

38

240

260

6

Twinrollo s elektrickým pohonem 24V a kazetou
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

DORO-EL

37

50

240

260

6,3

Twinrollo s elektrickým pohonem 24V nebo 230V a
montážním profilem
Č. art.

pohon

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

DOROMO-EL24

Motor 24V

37

50

240

260

6,3

DOROMO-EL230

Motor 230V

50

50

240

260

6,3

Twinrollo do zasklívací lišty bočními vodicími profily k nalepení
Č. art.

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

GLDORO-EL

20

55

140

180*

2,5

*v závislosti na látce (viz strana 31)
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Jak měřit
Montáž na stěnu (montáž před okenní výklenek)
B
přesah

výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka okenního výklenku +
		
požadovaný přesah
		
(doporučujeme min. + 10 cm celkově)
výrobní výška = B = objednávaná výška = výška okenního výklenku +
		
požadovaný přesah
		
(dbejte prosím na výšku paketu)
výška paketu:

H

110 mm

90 mm

šířka okenního výklenku

s montážním profilem

před okenní výklenek

s kazetou

Montáž na strop (montáž u stropu)
B

výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka okenního výklenku +
požadovaný přesah
(doporučujeme min. + 10 cm celkově)
výrobní výška = H = objednávaná výška = od horního okraje kazety /
montážního profilu
(= strop) po dolní okraj dolního profilu
(dbejte prosím na výšku paketu)
Výška paketu:

H

110 mm
120 mm

s kazetou

před okenní výklenek

s montážním profilem

Montáž do výklenku (montáž uvnitř okenního výklenku)
B

výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka okenního výklenku –1 cm
výrobní výška = B = objednávaná výška = výška okenního výklenku –1 cm

šířku měřit vždy na třech různých
místech (viz šipky)

H

v okenním výklenku
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Twinrollo

Průběh pruhů u vedle sebe namontovaných rolet
Stoprocentní navazování vzoru pruhů tkaniny u vedle sebe visících rolet nelze bohužel kvůli nevyhnutelným tolerancím
tkaniny zaručit.
stejné
výšky rolet

H
H

Při dosažení objednávané výšky je každá
roleta zcela zavřená.

V otevřeném stavu jsou pruhy tkaniny
umístěny téměř ve stejné výšce.

rozdílné
výšky rolet
H
H
H
H

Při dosažení objednávané výšky je každá
roleta zavřená.

V otevřeném stavu nejsou pruhy tkaniny
umístěny ve stejné výšce.

V případě požadavku shodnosti pruhů (navazování vzoru) odshora, je kratší roleta o něco delší.

Rolety LEHA TwinRollo jsou vyrobeny tak, aby byly pruhy při dosažení výrobní výšky zavřené.

Výrobní výška

Délka řetízku

Výrobní šířka

a lá
Šířk

POZOR
– Malé děti se mohou uškrtit smyčkou šňůry, řetízku nebo
popruhu k ovládání zakrytí oken.
– Šňůry je třeba držet z dosahu dětí, aby se zabránilo
omotání kolem krku a uškrcení.
– Dětské postýlky a nábytek je třeba umístit v bezpečné
vzdálenosti od těchto šňůr.
– Šňůry nikdy nesvazujte k sobě. Zajistěte, aby se šňůry
nemohly smotat a vytvořit smyčku.

tk y
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Twinrollo s montážním profilem a ovládáním na řetízek
Č. art. „DOROMO“

Plast bílý (standard)

Plast šedý

zavřeno

otevřeno
vnitřní dolní profil
(standard)
Kovový držák + kovová převodovka + kovový řetízek
příplatek AUFPR-DOROMOMET € 60,-

vnitřní dolní profil
standard (povrch jako
barva techniky)

40 mm

22 mm

Kovové provedení

vnější dolní profil
na přání, v závislosti na látce
(povrch jako barva techniky)
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Twinrollo s montážním profilem a ovládáním na řetízek
Č. art. „DOROMO“

Twinrollo s
montážním profilem

Twinrollo (DOROMO) na míru pro montáž na strop nebo na stěnu vč. montážního příslušenství a montážní hoprofilu
v barvách bílá (standard) nebo šedá, na přání s kovovým držákem, kovovou převodovku a kovovým řetízkem
č. art. AUFPR-DOROMOMET € 60,Ovládání: pomocí řetízku vlevo nebo vpravo, vč. závaží řetízku.
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Technika: držák plastový bílý (standard) nebo šedý. Kovové provedení (držák, převodovka, řetízek) za příplatek.
Zatížení vnitřním dolním profilem (standard) nebo vnějším dolním profilem (na přání).

minimální / maximální rozměry
hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

37

50

240

260*

6,3

*v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

Montáž na strop

Strana převodovky

52 mm

86 mm

7 mm

Šířka látky

84 mm

52 mm

Montáž na stěnu

Bod měření
výrobní výška

Výrobní šířka
Šířka látky

22 mm

22 mm
22 mm

86 mm

Protistrana

110 mm

Plastový držák

16 mm

( = výrobní šířka – 38 mm odpočet)

67 mm

Montáž na stěnu

Montáž na strop
52 mm

92 mm

80 mm

22 mm

22 mm

110 mm

52 mm

Bod měření
výrobní výška

120 mm

Kovový držák, kovová převodovka

80 mm

66 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

DOROMO (s montážním profilem)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr vč. držáku)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje montážního profilu po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Délka řetízku

v cm (dbejte na bezpečnost dětí)

7. Barva řetízku

plastový řetízek v barvách bílá nebo šedá, nebo kovový řetízek

8. Strana ovládání

vpravo nebo vlevo

9. Barva techniky

bílá (standard) RAL 9003 nebo šedá RAL 7042
za příplatek kovový držák + kovová převodovka

10. Dolní profil

dolní profil vnitřní (standard), na přání dolní profil vnější
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Twinrollo s kazetou a ovládáním na řetízek
Č. art. „DORO“

bílá (podobná RAL 9010)

hliník přírodně eloxovaný
zavřeno

otevřeno

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

40 mm

22 mm

Speciální barva RAL
(příplatek)

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá
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Twinrollo s kazetou a ovládáním na řetízek
Č. art. „DORO“

Twinrollo (DORO) na míru pro montáž na strop nebo na stěnu vč. montážního příslušenství se standardně dodává s kazetou
(velikost 89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník nebo speciální barvě RAL (příplatek RAL: č. art. AUFPR-DORORAL € 90,-* za roletu).
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně.
Ovládání: pomocí řetízku v plastu v barvách bílá, šedá nebo kovového řetízku, vlevo nebo vpravo vč. závaží řetízku.
Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Technika: bílá, hliník nebo s barvou RAL, zatížení vnitřním dolním profilem v barvě bílé nebo hliník (standard) nebo vnějším
dolním profilem (na přání).

minimální / maximální rozměry
hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

37

50

240

260**

6

Twinrollo s
kazetou

**v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

montážní situace (způsoby montáže)
Montáž na strop D

Šířka látky

Montáž na stěnu W

80 mm

110 mm

110 mm

80 mm

Bod měření
výrobní výška

Strana převodovky

Výrobní šířka

Protistrana

Šířka látky

16 mm

16 mm
( = výrobní šířka – 32 mm odpočet)

22 mm

22 mm

89 mm

89 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

DORO (s kazetou)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr kazety)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje kazety po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Délka řetízku

v cm (dbejte na bezpečnost dětí)

7. Barva řetízku

plastový řetízek bílý, šedý nebo kovový řetízek

8. Strana ovládání

vpravo nebo vlevo

9. Barva techniky

bílá (RAL 9010), hliník přírodně eloxovaný nebo s barvou RAL (příplatek AUFPR-DORORAL € 90,-*)

10. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník), na přání dolní profil vnější

Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.

*snížený rabat
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PowerView® Twinrollo s montážním profilem
s pohonem na baterie, bez kabelu
Č. art. „PWDOROMO“

Kovový držák (standard)

Kovový držák bílá

zavřeno

otevřeno

Možnosti řízení:

přihrádka na baterie integrovaná v montážním profilu

detaily viz strana 36

ruční dálkový ovladač
Základní cena, cenová tabulka
DOROMO
+ příplatek
PWDOROMO
€ 179,-*/kus

+

stěnový vysílač

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

16
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40 mm

22 mm

aplikace

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá
*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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PowerView® Twinrollo s montážním profilem
s pohonem na baterie, bez kabelu
Č. art. „PWDOROMO“

Twinrollo s pohonem na baterie a montážním profilem. AA baterie (12 ks) jsou integrovány v montážním profilu a jsou
součástí dodávky. Zvláště ideální pro dodatečnou montáž, protože není nutné kabelové propojení.
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku
Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek viz strana 36 nebo pomocí aplikace.
Technika: standard v designu ušlechtilé oceli, na přání v barvě bílé, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách hliník
nebo bílá

minimální / maximální rozměry
hřídel

min. šířka

max. šířka

max. výška

max. plocha

(mm)

(cm)

(cm)

(cm)

(m2)

37

50

240

260*

6

*v závislosti na látce (viz strany kolekcí)
náhled zezadu na montážní profil s odnímatelnou
přihrádkou na baterie

Montáž na strop

Šířka látky

Bod měření
výrobní výška

Protistrana

86 mm

22 mm

Výrobní šířka

Strana motoru

Šířka látky

110 mm

80 mm

52 mm

52 mm

86 mm

16 mm

elektrické pohony

Montáž na stěnu

16 mm

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet
22 mm
63 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

PWDOROMO (s montážním profilem)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr vč. držáku)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje montážního profilu
po dolní okray dolního

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Barva techniky

design ušlechtilé oceli (standard), na přání v barvě bílé (kovový držák)

7. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník)
na přání dolní profil vnější (bílý nebo hliník)

Extra za příplatek (viz strana 36-38)
8. Pebble vícekanálový ruční dálkový ovladač

Č. art. 15.8100

9. Vícekanálový ruční dálkový ovladač se stěnovým

Č. art. 15.8142
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PowerView® Twinrollo s montážním profilem
se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením
Č. art. „PWDOROMOTR“

Kovový držák
(standard)

Plast bílý
zavřeno

otevřeno

Možnosti řízení:

Plast šedý

detaily viz strana 36

Základní cena, cenová tabulka
DOROMO
+ příplatek
PWDOROMOTR
€ 179,-*/kus

ruční dálkový ovladač

+

stěnový vysílač

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

40 mm

22 mm

aplikace

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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PowerView® Twinrollo s montážním profilem
se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením
Č. art. „PWDOROMOTR“

Twinrollo s elektrickým pohonem + síťový zdroj do zásuvky, délka kabelu 300 cm (volitelně za příplatek s externím síťovým
zdrojem HT18, viz strana 38) s montážním profilem v barvě bílé nebo hliník
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku
Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek viz strana 36 nebo pomocí aplikace.
Technika: standard s kovovým držákem, na přání v plastu v barvě bílé nebo šedé, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách
hliník nebo bílá.

minimální / maximální rozměry
hřídel

min. šířka

max. šířka

max. výška

max. plocha

(mm)

(cm)

(cm)

(cm)

(m2)

37

38

240

260*

6

*v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

Montáž na strop

Protistrana

výrobní šířka

Strana motoru

Šířka látky

86 mm

22 mm

86 mm

Šířka látky

52 mm

80 mm

52 mm

Bod měření
výrobní výška

110 mm

Montáž na stěnu

16 mm

16 mm

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet
22 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

PWDOROMOTR (s montážním profilem)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr vč. držáku)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje montážního profilu po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Vývod kabelu

vlevo nebo vpravo

7. Barva techniky

kovový držák, na přání v plastu v barvě bílé nebo šedé

8. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník)
na přání dolní profil vnější (bílý nebo hliník)

Extra za příplatek (viz strana 36-38)
9. Pebble vícekanálový ruční dálkový ovladač
10. Vícekanálový ruční dálkový ovladač
se stěnovým držákem

Č. art. 15.8100
Č. art. 15.8142
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PowerView® Twinrollo s kazetou
s pohonem na baterie, bez kabelu
Č. art. „PWDORO“

bílá (podobná RAL 9010)

zavřeno

hliník přírodně eloxovaný

otevřeno

Možnosti řízení:

Speciální barva RAL
(příplatek)

detaily viz strana 36

ruční dálkový ovladač
Základní cena, cenová tabulka
DORO
+ příplatek PWDORO
€ 179,-*/kus

+
stěnový vysílač

22 mm

40 mm

aplikace

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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PowerView® Twinrollo s kazetou
s pohonem na baterie, bez kabelu
Č. art. „PWDORO“

Twinrollo s pohonem na baterie, standard s kazetou (89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník přírodně eloxovaný nebo RAL (příplatek
RAL: č. art. AUFPR-DORORAL € 90,-* za roletu).
AA baterie (12 ks) jsou umístěny v externí přihrádce (37 x 26 x 350 mm) a jsou součástí dodávky.
Zvláště ideální pro dodatečnou montáž, protože není nutné kabelové propojení.
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku
Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek, viz strana 36, nebo pomocí aplikace.
Technika: standard v barvě bílé, na přání hliník přírodně eloxovaný nebo s barvou RAL, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v
barvách hliník nebo bílá.

minimální / maximální rozměry
hřídel

min. šířka

max. šířka

max. výška

max. plocha

(mm)

(cm)

(cm)

(cm)

(m2)

37

38

240

260**

6

**v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

Šířka látky

montážní situace (způsoby montáže)
Montáž na stěnu W

Přihrádka
na baterie

26 mm

37 mm

80 mm

80 mm

Přihrádka
na baterie

110 mm

26 mm

37 mm

Protistrana

Výrobní šířka

Strana motoru

Šířka látky

Bod měření
výrobní výška

110 mm

Montáž na strop D

16 mm

16 mm

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet

22 mm
22 mm

89 mm
126 mm

89 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

PWDORO (s kazetou)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr kazety)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje kazety po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Vývod kabelu

vlevo nebo vpravo

7. Barva techniky

bílá RAL 9010 (standard), hliník přírodně eloxovaný
s barvou RAL (příplatek AUFPR-DORORAL € 90,-*)

8. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník)
na přání dolní profil vnější (bílý nebo hliník)

Extra za příplatek (viz strana 36-38)
9. Pebble vícekanálový ruční dálkový ovladač
10. Vícekanálový ruční dálkový ovladač
se stěnovým držákem

Č. art. 15.8100
Č. art. 15.8142

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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PowerView® Twinrollo s kazetou
se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením
Č. art. „PWDOROTR“

bílá (podobná RAL 9010)

hliník přírodně eloxovaný

zavřeno

otevřeno
Speciální barva RAL
(příplatek)

Možnosti řízení:
detaily viz strana 36

ruční dálkový ovladač
Základní cena, cenová tabulka
DORO
+ příplatek PWDOROTR
€ 179,-*/kus

+

stěnový vysílač

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

40 mm

22 mm

aplikace

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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PowerView® Twinrollo s kazetou
se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením
Č. art. „PWDOROTR“

Twinrollo s elektrickým pohonem + síťový zdroj do zásuvky, délka kabelu 300 cm (volitelně za příplatek s externím síťovým
zdrojem HT18, viz strana 38), standard s kazetou (89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník přírodně eloxovaný nebo RAL (příplatek
RAL: č. art. AUFPR-DORORAL € 90,-* za roletu)
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku
Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek viz strana 36 nebo pomocí aplikace.
Technika: standard v barvě bílé, na přání hliník přírodně eloxovaný nebo s barvou RAL,
dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách hliník nebo bílá.

minimální / maximální rozměry
hřídel

min. šířka

max. šířka

max. výška

max. plocha

(mm)

(cm)

(cm)

(cm)

(m2)

37

38

240

260**

6

**v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

Šířka látky

montážní situace (způsoby montáže)
Montáž na strop D

Montáž na stěnu W

Protistrana

22 mm
89 mm

110 mm

80 mm

110 mm

80 mm

Bod měření
výrobní výška

výrobní šířka

Strana motoru

Šířka látky

16 mm

16 mm

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet

22 mm
89 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

PWDOROTR (s kazetou)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr kazety)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje kazety po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Vývod kabelu

vlevo nebo vpravo

7. Barva techniky

bílá RAL 9010 (standard), hliník nebo s barvou RAL č. art. AUFPR-DORORAL € 90,-

8. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník)
na přání dolní profil vnější (bílý nebo hliník)

Extra za příplatek (viz strana 36-38)
9. Pebble vícekanálový ruční dálkový ovladač Č. art. 15.8100
10. Vícekanálový ruční dálkový ovladač
se stěnovým držákem

Č. art. 15.8142

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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Twinrollo s montážním profilem a elektrickým
pohonem 24V nebo 230V
Č. art. „DOROMO-EL24“
„DOROMO-EL230“

Plast bílý (standard)

Plast šedý
zavřeno

otevřeno

Kovové provedení
AUFPR-DOROMOMET € 60,-

Základní cena, cenová tabulka
DOROMO
+ příplatek
viz strana 28-29

Možnosti řízení:

detaily viz strana 28-29
trafo (pouze u DOROMO-EL24)

ruční dálkový ovladač

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

40 mm

22 mm

vypínač

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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Twinrollo s montážním profilem a elektrickým
pohonem 24V nebo 230V
Č. art. „DOROMO-EL24“
„DOROMO-EL230“

Twinrollo (DOROMO-EL) na míru vč. montážního příslušenství a montážního profilu v barvě bílé (standard) nebo šedé.
Na přání s kovovým držákem, č. art. AUFPR-DOROMOMET € 60,Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku
Technika: bílá (standard), šedá nebo s kovovým držákem (za příplatek), zatížení vnitřním dolním profilem (standard) nebo
vnějším dolním profilem (na přání).
Ovládání: na elektromotor 24V nebo 230V, vlevo nebo vpravo.

minimální / maximální rozměry
hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

24V

37

50

240

260*

6,3

230V

50

50

240

260*

6,3

*v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

Montáž na stěnu

Bod měření
výrobní výška

Montáž na strop

Šířka látky
Strana motoru

Výrobní šířka

86 mm

22 mm

110 mm

Šířka látky

80 mm

50 mm

50 mm

Protistrana

16 mm (M25T)
25 mm (Sonesse40)

86 mm
22 mm

16 mm (M25T)
15 mm (Sonesse40)

Šířka látky
( = výrobní šířka – 32 mm odpočet (24V)
( = výrobní šířka – 40 mm odpočet (230V)

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

DOROMO-EL24 nebo DOROMO-EL230 (s montážním profilem)

2. Výrobní šířka

v cm (vnější rozměr vč. držáku)

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje montážního profilu po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Strana motoru

vpravo nebo vlevo

7. Barva techniky

bílá (standard), šedá nebo design ušlechtilé oceli (za příplatek)

8. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník), na přání dolní profil vnější
(bílý nebo hliník)

Extra za příplatek
9. Elektrické příslušenství

(viz strana 28-29)
trafo, ruční dálkový ovladač, vypínač

Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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Twinrollo s kazetou a elektrickým pohonem 24 V
Č. art. „DORO-EL“

bílá (podobná RAL 9010)

hliník přírodně eloxovaný
zavřeno

otevřeno

Speciální barva RAL
(příplatek)

Možnosti řízení:

Základní cena, cenová tabulka
DORO
+ příplatek Motor 24V
€ 140,-*

detaily viz strana 28
trafo

ruční dálkový ovladač

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

40 mm

22 mm

vypínač

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.

26

invence.net s.r.o.

www.invence.net

info@invence.net

Twinrollo s kazetou a elektrickým pohonem 24 V
Č. art. „DORO-EL“

Twinrollo (DORO-EL) na míru vč. montážního příslušenství, standardně s kazetou (velikost 89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník
přírodně eloxovaný nebo speciální barva RAL (příplatek č. art. AUFPR-DORORAL € 90,-* za roletu)
Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem
transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.
Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku
Technika: standard v barvě bílé, na přání hliník přírodně eloxovaný. Zatížení vnitřním dolním profilem (standard, barva bílá
nebo hliník) nebo vnějším dolním profilem (na přání).
Ovládání: na elektromotor 24V (vlevo nebo vpravo).

minimální / maximální rozměry
hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

max. plocha
(m2)

37

50

240

260**

6,3

**v závislosti na látce (viz strany kolekcí)

montážní situace (způsoby montáže)
Montáž na strop D

Šířka látky

Montáž na stěnu W

110 mm

80 mm

110 mm

80 mm

Bod měření
výrobní výška

Strana motoru

Výrobní šířka

Protistrana

Šířka látky

16 mm (M25T)

16 mm (M25T)

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet (M25T)
22 mm

22 mm

89 mm

89 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

DORO-EL (s kazetou)

2. Výrobní šířka

v cm

3. Výrobní výška

v cm od horního okraje kazety po dolní okraj dolního profilu

4. Barva látky

dle kolekce

5. Způsob montáže

na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

6. Strana motoru

vpravo nebo vlevo

7. Barva techniky

v barvě bílé RAL 9010 (standard), hliník přírodně eloxovaný
nebo s barvou RAL č. art. AUFPR-DORORAL € 90,-

8. Dolní profil

standard dolní profil vnitřní (bílý nebo hliník), na přání dolní profil vnější
(bílá nebo hliník)

Extra za příplatek
9. Elektrické příslušenství

(viz strana 28)
externí trafo, ruční dálkový ovladač, vypínač

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.

27

invence.net s.r.o.

www.invence.net

info@invence.net

Twinrollo do zasklívací lišty s ovládáním na řetízek
Č. art. „GLDORO-KK“

Plast bílý (standard)

Plast šedý

detail dolní profil + boční profil

zavřeno
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Twinrollo do zasklívací lišty s ovládáním na řetízek
Č. art. „GLDORO-KK“

Twinrollo (GLDORO-KK) na míru vč. montážního příslušenství pro montáž do zasklívací lišty,
vč. bočních vodicích profilů k nalepení
Látka: látka z polyesteru (pozor, omezený výběr látek, viz tabulka) je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně.
Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou
výšku.
Montáž: do rovné nebo mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty (viz - Jak měřit, strana 35)
Technika: plast bílý nebo plast šedý
Ovládání: pomocí řetízku vlevo nebo vpravo.
DUOFLOR

Modell Glasleisten-Doppelrollo

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

katalogový list
(omezený výběr látek)

20

30

140

130

14

20

30

140

160

17,23,28,33,34,35

20

30

140

180

13 (pouze látka 2010)

20

30

140

180

26
31 mm
31 mm

Montážní situace
II

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.

techn. Stand 2018

Pozor: Jak měřit viz strana 35

zasklívací lišty
Twinrollo

56,5 mm

36 mm

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

GLDORO-KK

2. Šířka

v cm (viz - Jak měřit, strana 35, bod měření přední okraj zasklívací lišty)

3. Výška

v cm (viz - Jak měřit, strana 35, bod měření přední okraj zasklívací lišty)

4. Barva látky

viz výše

5. Způsob montáže

do zasklívací lišty, boční profily lepené

6. Strana ovládání

vpravo nebo vlevo

7. Barva techniky

bílá (standard) nebo šedá

8. Délka řetízku

v cm (dbejte na bezpečnost dětí)
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Twinrollo do zasklívací lišty s pohonem na akumulátor
Č. art. „GLDORO-EL“

Plast bílý (standard)

Plast šedý

Možnosti řízení:
detaily viz strana 28

Ruční dálkový ovladač
15-kanálový
Č. art. 22.4024

Nabíječka

Č. art. 22.4025

Základní cena, cenová
tabulka
GLDORO-KK
+ příplatek motor
€ 178,-*

detail dolní profil + boční profil

zavřeno

*snížený rabat
Nezávazně doporučené prodejní ceny, včetně DPH v euro. Platí od 08/2018.
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Twinrollo do zasklívací lišty s pohonem na akumulátor
Č. art. „GLDORO-EL“

Twinrollo (GLDORO-EL) na míru vč. montážního příslušenství pro montáž do zasklívací lišty vč. bočních vodicích profilů
k nalepení.
Látka: látka z polyesteru (pozor, omezený výběr látek, viz tabulka) je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně.
Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou
výšku.
Montáž: do rovné nebo mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty (viz strana 35)
Technika: plast bílý (standard) nebo plast šedý
Ovládání: pomocí elektromotoru (akumulátor).

hřídel
(mm)

min. šířka
(cm)

max. šířka
(cm)

max. výška
(cm)

katalogový list
(omezený výběr látek)

20

55

140

130

14

20

55

140

160

17,23,28,33,34,35

20

55

140

180

13 (pouze látka 2010)

20

55

140

180

26
31 mm
31 mm

Montážní situace

36 mm

56,5 mm

Pozor: Jak měřit viz strana 35

Co uvést do objednávky
1. Č. art.

GLDORO-EL

2. Šířka

v cm (viz - Jak měřit, strana 35, bod měření přední okraj zasklívací lišty)

3. Výšky

v cm (viz - Jak měřit, strana 35, bod měření přední okraj zasklívací lišty)

4. Barva látky

viz výše

5. Způsob montáže

do zasklívací lišty, boční profily lepené

6. Strana motoru

vpravo nebo vlevo

7. Barva techniky

bílá (standard) nebo šedá

Extra za příplatek (viz strana 34)
8. Elektrické příslušenství

ruční dálkový ovladač, nabíječka
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Aufmaß
UOFLOR
Jak Dměřit
Twinrollo do zasklívací lišty

Glasleisten
rechtwinkelig oder schräg bis 25°
DUOFLOR

Modell Glasleisten-Doppelrollo
Montáž do rovné
neboGlasleisten-Doppelrollo
mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty (min. 15 mm hloubka)
Modell
DUOFLOR
B = objednávaná šířka = šířka od bodu měření k bodu měření (viz výkres dole)
Aufmaß výška = výška od bodu měření k bodu měření (viz výkres dole)
H = objednávaná

ModellAufmaß
Glasleisten-Doppelrollo
Glasleisten
rechtwinkelig
oder schräg bis 25°

min. 15 mm

Glasleisten rechtwinkelig oder schräg bis 25°

Aufmaß
Glasleisten rechtwinkelig oder schräg bis 25°
H

H

H

Fenstergriffes beachten
toleranzen an mehreren Punkten genau messen.
Bei
Aufmaß
und Montage
aufAufmaß
die maximale
Beim
die Position des
H
! achten
Öffnung des Fensters
Fenstergriffes beachten
Bestellbreite
B = kleinste
lichte
+ 24 mm
Montage
aufBreite
die maximale
Das DoppelrolloBei
darfAufmaß
nur bisund
zur Bestellhöhe
ausBestellhöhe
H =Fensters
kleinste achten
lichte Höhe + 26 mm
Öffnung
des
Pozor na okenní madlo!
gefahren werden, damit die Sicherheitswicklung

Modell Glasleisten-Doppelrollo

auf der Rollowelle
verbleibt.
Das
Doppelrollo darf nur bis zur Bestellhöhe ausgefahren
werden,
die Sicherheitswicklung
Beim
Aufmaß
diedamit
Position
des
Duoflor Doppelrollos werden
technisch
bedingt
! auf
der
Rollowelle
verbleibt.
Fenstergriffes
beachten
ohne Kettenstopper
geliefert.

H

H

B

Breiten- und Höhenmaß aufgrund der Fenster-

!

H

DUOFLOR

Breiten- und Höhenmaß aufgrund der Fenstertoleranzen an mehreren Punkten genau messen.
Breiten- und Höhenmaß aufgrund der Fenstertoleranzen
mehreren
Bestellbreite B
= kleinstean
lichte
Breite Punkten
+ 24 mmgenau messen.
Bestellhöhe H = kleinste lichte Höhe + 26 mm
Bestellbreite B = kleinste lichte Breite + 24 mm
Bestellhöhe
= kleinste lichte Höhe + 26 mm
Beim Aufmaß
die PositionHdes

Bei Aufmaß
Montage auf
die maximale
Duoflorund
Doppelrollos
werden
technisch bedingt
Öffnung
des
Fensters
achten
ohne Kettenstopper geliefert.
Das Doppelrollo darf nur bis zur Bestellhöhe ausgefahren werden, damit die Sicherheitswicklung
auf der Rollowelle verbleibt.

B

Aufmaß

• rovná zasklívací lišta

B

rechtwinkelig
musí být splněny Glasleisten
následující požadavky:

oder schräg bis 25°

- hloubka zasklívací lišty minimálně 15 mm
B
- rozměr od zasklívací lišty po madlo minimálně 15 mm

Duoflor Doppelrollos werden technisch bedingt
Breiten- und Höhenmaß aufgrund der Fensterohne Kettenstopper
geliefert.
toleranzen an mehreren Punkten genau messen.

°
max. 25

B

Bestellbreite B = kleinste lichte Breite + 24 mm
Bestellhöhe H = kleinste lichte Höhe + 26 mm

H

!

min. 10 mm

bod měření přední okrajMesspunkt
zasklívací lišty

min. 15 mm

(šířka+výška)

Höhenbegrenzungen

Höhenbegrenzungen
Kollektionstitel
max.B Höhe Glasleisten-Doppelrollo

Kollektionstitel

New Basic

Espira

B

180 cm

max.

Das Doppelrollo darf nur bis zur Bestellhöhe ausgefahren werden, damit die Sicherheitswicklung
auf der Rollowelle verbleibt.

min.
min.
15mm
mm
15

B

Beim Aufmaß die Position des
Fenstergriffes beachten
Bei Aufmaß und Montage auf die maximale
Öffnung des Fensters achten
25°

H

Messpunkt

Kollektionstitel
max. Höhe Glasleisten-Doppelrollo
mírně šikmá
zasklívací
• Spring
180 cm lišta (max. 25°)
Pique

Duoflor
Doppelrollos werden technisch bedingt
max. Höhe
Glasleisten-Doppelrollo
ohne Kettenstopper geliefert.

180 cm

Kollektionstitel

180 cm

min.
15 mm

Messpunkt Vorderkante Glasleiste
innen am Radius

min.
min.
15
15mm
mm

min.
15 mm

B

max. Höhe Glasleisten-Doppelrollo

min.
min.
1515mm
mm

New Basic
180 cm
Espira
180 cm
140 cm
Lusano
technisch nicht möglich
musíLinho
být splněny následující požadavky:
Spring
180 cm
Pique
180 cm
Donara zasklívací lišty minimálně
180 cm
Neluna
technisch nicht möglich
- hloubka
15 mm
Linho lišty po madlo minimálně
140 cm
Lusano
technisch nicht möglich
- rozměr
od zasklívací
15 mm
Höhenbegrenzungen
Binale
180 cm
Triple 255° °
180 cm
..2
x
x
a
a
- zešikmení zasklívací
lišty max. 25°
m
Donara
180 cm
Neluna
technisch nicht möglich
m
Natural
180 cm
Welle
technisch nicht möglich
Kollektionstitel
max. Höhe
Kollektionstitel
max. 180
Höhe
Binale
180Glasleisten-Doppelrollo
cm
Triple Vorderkante Glasleiste
cmGlasleisten-Doppelrollo
Messpunkt
Madera
technisch nicht möglich
Ice
180 cm
B
technisch nicht möglich
New Basic Natural
180 cm 180 cm
Espira Welleinnen am Radius180 cm
Nuria
160 cm
Cirro
160 cm
Madera
180 cm
Spring
180 cm technisch nicht möglich
Pique Ice
180 cm
Pinta
160 cm
Rafia
150 cm
Nuria
160 nicht
cm möglich
Linho
140 cm 160 cm
Lusano Cirro
technisch
Dualis
160 cm
Strato
180 cm
Pinta
160
cm
Rafia
150
cm möglich
Donara
180 cm
Neluna
technisch nicht
Stripes
180bod
cm měření, přední
180 cm
Messpunkt
Vorderkante
Glasleiste
okraj
zasklívací
lišty Mina
min.
15mm
mm
Dualis
180 cm
min. 10
Binale
180 cm 160 cm innen am Radius
Triple Strato
180 cm
Aroso
180(šířka+výška)
cm
Spring B1
180 cm
Stripes
180
cm
Mina
180 cm
Natural
180 cm
Lunica
180 cm
Spring LWelle
180 cm technisch nicht möglich
Aroso
180 cm
Spring B1
180 cm
Madera
technisch nicht möglich
Solides
180 cm
Spring XLIce
180 cm 180 cm
Lunica
180 cm
Spring L
180 cm
Höhenbegrenzungen
35
160 nicht
cm möglich
Cirro
160 cm
DimoNuria
technisch
Solides
180 cm
Spring XL
180 cm
Pinta
160 cm
Rafia
150 cm
Pavolo
180 cm
invence.net
s.r.o.
www.invence.net
info@invence.net
Kollektionstitel
max. Höhe
Glasleisten-Doppelrollo
Kollektionstitel
max. Höhe Glasleisten-Doppelrollo
Dimo
technisch
nicht
möglich
Dualis
160 cm
Strato
180 cm
New
Basic
180
Espira
180 cm
Pavolo
180 cm
cm
Stripes
180 cm
Mina
180 cm
Spring
180 cm
Pique
180 cm

min. 10

Höhenbegrenzungen
Kollektionstitel

max. Höhe Glasleisten-Doppelrollo

Kollekti

New Basic

180 cm

Espira

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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