
Stínící technika a dekorace oken.Elektrické rolety
Řada elektrických rolet Solise 

Výhody elektrický rolet Solise:

Důraz na elementární jednoduchost všech komponentů.
Moderní design rolety.

Možnost kompletně tónovat mechaniku a těžítko 
do libovolné barvy RAL.

Možnost  napojení do rozvodu 230V.
Volba kooperace se software inteligentního domu.

Elektrické rolety:

Absolutně komfortní způsob ovládání rolet.

Bohatá nabídka nástěnných spínačů a dálkových
ovládačů. Naše rolety komunikují se standardními ovládacími 
prvky většiny výrobců.

Ovládání rolety lze následně integrovat i do Vašeho stávajícího
ovladače, např. vrat nebo světelného systému.

FULLSERIVCE 
Záruka 5 let.
Krátké dodací lhůty.
Výroba rolet v ČR.
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Řada elektrických rolet Solise Design se díky 
preciznímu zpracování vyznačuje elegantním 
a luxusním vzhledem.

Jako základ je použit motor BECKER 
(mechanický elektronický nebo radiový). 

Stále častěji využívanou novinkou jsou motory 
SMI. Tento systém je kompatobilní s KNX.

Rolety se osvědčí všude tam, kde je 
kladen důraz na:

- stylový design
- vysokou spolehlivost výrobku
- komfort ovládání

Mechaniku rolety a těžítko lze tónovat do libovolné 
barvy dle vzorníku RAL.

Roleta typ EDR

Roleta je vyráběna v designovém provedení s průměrem toče
50mm, s radiovým pohonem (230V) a s ovládáním jednotlivých
nebo libovolně sdružených skupin rolet přes dálkový ovladač.

Roleta je určena pro rozpony do 3m. Tento typ rolety používáme
nejčastěji při montáži do rámů pevných velkoplošných okenních
otvorů, kdy se konzolky kotví na rám okna. Konzole jsou
vybaveny gumovou podložkou, aby se zabránilo nežádoucí
rezonanci při chodu motoru.

Montáž se dale provádí do stropu i na stěnu. Z hlediska stavební
připravenosti je nutné dovést napájení (pevných 230V) k levé
nebo pravé straně rolety. Lze využít husích krků a krabičky pro
spojení kabelů. 

Roleta typ EDE

Roleta je vyráběna v designovém provedení s průměrem
toče 50mm s elektronickým pohonem (230V) a s ovládáním
jednotlivým nebo skupinovým přes vypínač s aretací.

Roleta je určena pro rozpony do 3m. Tento typ rolety používáme
nejčastěji při montáži do rámů pevných velkoplošných okenních
otvorů, kdy se konzolky montují na rám okna.

Konzole jsou vybaveny gumovou podložkou, aby se zabránilo
nežádoucí rezonanci při chodu motoru.

Montáž se provádí do stropu i na stěnu. Z hlediska stavební
připravenosti je nutné dovést napájení 230V k vypínači (kabel
3x1,5) a od vypínače k levé nebo pravé straně rolety nebo
skupině rolet (kabel 4x1,5). Lze využít husích krků a krabičky pro
spojení kabelů.

Roleta EDM

Roleta je vyráběna v designovém provedení s průměrem toče
50mm s mechanickým elektropohonem (230V) a s ovládáním
jednotlivých motorů přes vypínač s aretací.

Roleta je určena pro rozpony do 3m.

Tento typ rolety používáme nejčastěji při montáži do rámů
pevných velkoplošných okenních otvorů, kdy se konzolky montují
na rám okna. Konzole jsou vybaveny gumovou podložkou, aby
se zabránilo nežádoucí rezonanci při chodu motoru.

Montáž se provádí do stropu i na stěnu. Z hlediska stavební
připravenosti je nutné dovést napájení 230V k vypínači (kabel
3x1,5) a od vypínače k levé nebo pravé straně rolety (kabel
4x1,5). Lze využít husích krků a krabičky pro spojení kabelů.
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Příčný řez roletou při umístění v podhledu (rozměr je maximální pro všechny druhy látek) do výšky rolety 4m. 


