
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

MÉRETELTÉRÉS A ROLETTA TELJES MÉRETE ÉS  
A TEXTILMÉRET KÖZÖTT 

180 cm 
magasságig 

180 cm           
magasság fölött 

rugós roletta 4,5 cm 5,0 cm 

gyöngyláncos roletta 5,0 cm 5,5 cm 

mini gyöngyláncos roletta tok nélkül és tokkal 4,0 cm 4,0 cm 

tetőtéri roletta falcba szerelve 2,5 cm 2,5 cm 

tetőtéri roletta  keretre  szerelve 4,5 cm 4,5 cm 

TOKOZAT NÉLKÜLI ROLETTÁK MEGRENDELÉSE 

ROLETTA TÍPUSOK 
A roletta típusa lehet: rugós,  gyöngyláncos, mini gyöngyláncos (tok nélkül vagy tokkal) tetőtéri   
- Különbséget kell tenni a bárhol megállítható „rugós roletta” és a csak kiakasztóval megállítható, 
  de ugyancsak rugós működtetésű „tetőtéri roletta” között. 
- A tetőtéri rolettákat meg kell különböztetni  a szerelés módja szerint, amely lehet   
  „falcba szerelt” vagy „keretre szerelt.” 
 

ROLETTÁK  MÉRETE 
- A rolettákat a teljes méret (konzollal együtti méret) alapján tartjuk nyilván. 
- Megrendeléskor megadható a roletta textilmérete is, de ezt a megrendelésnél kérjük jelezni.                                       
 

 

 

       

                                                                                                                  

ROLETTA TEXTÍLIA 
A roletta textiljének megrendelése a színminta szerinti kódszám alapján történik. 
- A textíliák közül a naphálók külső téri és belső téri felhasználásra is alkalmasak.  
  A többi textília   kizárólag belső téri felhasználásra alkalmas. 
- Abban az esetben ha a roletta textilmérete mindkét irányban meghaladja az adott textília gyári 
   szélességi méretét, a rolettát a textília vízszintes irányú toldásával gyártjuk. 
 

EGYEDI IGÉNYEK, KÜLÖNLEGES MŰSZAKI MEGOLDÁSOK, TÖBBLET ÁRAK  
- Alaphelyzetben a rugós, a  gyöngyláncos és a keretre szerelt tetőtéri rolettához fehér színű 
  műanyag konzolt, a falcba szerelt tetőtéri rolettához kis fémkonzolt adunk. Az ettől eltérő igényt 
  kérjük jelezni. A korábban használatos nagy fémkonzol továbbra is rendelkezésre áll.  
- A gyöngyláncos rolettához 120 cm „lelógású” gyöngyláncot adunk. Az eltérő igényt kérjük jelezni. 
- A tetőtéri rolettákhoz 1 pár kiakasztót adunk.  
  További kiakasztót külön igény esetén - többlet ár ellenében -  biztosítunk. 
- A bukó-nyíló ablakoknál megoldható, hogy az ablak buktatott helyzetében a textília kövesse az 
  ablak síkját. Erre a megoldás, hogy az alsópálcát  hosszabbra hagyjuk, és ezáltal  a roletta 
  kiakaszthatóvá válik. Az erre vonatkozó igényt kérjük külön jelezni. Többlet ára nincs. 
  Hasonló funkciót tölt be a damilos oldalmegvezetés, amelyet többlet ár ellenében biztosítunk. 
- A rugós rolettához és a gyöngyláncos rolettához - többlet ár ellenében - 15 mm átmérőjű 
  fehér alumínium „extra alsópálca” rendelhető, amely esztétikusabb megjelenést biztosít. 
  Az „extra alsópálca” nem akasztható ki. 
- A rugós rolettához igény esetén - többlet ár ellenében - fékszerkezetet (reduktort) adunk,  
  amelynek hatására a roletta „nem csapódik fel” és a roletta felső helyzete beállítható. 
- Az árjegyzékben szereplő roletta méreteket 25 milliméteres rolettacsővel gyártjuk.  
  Nagyobb méretű rolettákhoz - többlet ár ellenében - ajánljuk  a 38  milliméteres  rolettacsövet 
  rugós, gyöngyláncos, és tetőtéri kivitelben. Különösen nagy méreteknél a könnyebb kezelés  
  érdekében a 38 milliméteres gyöngyláncos típushoz „rugórásegítést” ajánlunk.  
   

  

ROLETTA MEGRENDELÉSEKOR MEGADANDÓ ADATOK 
Minden roletta típusnál a roletta szélessége és magassága - feltüntetve, hogy a megadott méret 
teljes méret, vagy textil méret - a konzol típusa, a textília típusa és színe a színminta szerint. 
 
A gyöngyláncos rolettánál: a kezelés helye, (balos, vagy jobbos)  a  gyöngylánc hossza.  
 
A tetőtéri rolettánál: a szerelés módja (keretre vagy falcba) 
 
Különleges igények:  (többlet ár ellenében) 
Fémkonzolhoz konzoltakaró, rugós rolettához reduktor, a gyöngyláncos rolettánál a 
kiakasztáshoz a hosszabb alsópálca, tetőtéri rolettánál a plusz kiakasztók száma. 

Mini gyöngyláncos rolettánál a tokra, és a damilos oldalmegvezetésre vonatkozó igény. 


