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AUSSENROLLLÄDEN
... schützen ihre Privatsphäre.

VORzügE UND VORtEiLE

hOhER BESchAttUNgSgRAD UND VERmiNDERUNg DES AUSSENLÄRmS

thERmOREgULAtiONS- UND SchUtzEffEkt

mögLichkEit DER ELEktRiSchEN BEtÄtigUNg

UNtERpUtzAUSfühRUNg, DiE UNtER DiE fASSADE ODER ERwÄRmUgSSyStEm gEEigNEt iSt

DiE mit pUR-SchAUm AUSgEfüLLtEN ALU-LAmELLEN ODER kUNStStOff LAmELLEN

mögLichkEit DER AUSfühRUNg mit DEm iNtEgRiERtEN iNSEktENSchUtzgittER ViVERA-SEctRA

Vorfenster Außenrollläden bieten dem Benutzer hoch eingeschätzte gebrauchseigenschaften. Diese Rollläden 
gewährleisten hochwertige Beschattung, thermoregulation, Lärmverminderung, helfen ihre privatsphäre und  ihren 
Bau vor den schlechten witterungseinflüssen zu schützen. Sie können sich aus einigen modellen auswählen-die für 
Neubauten geeigneten  Außenrollläden, die nach Verputzung fast unsichtbar werden, die in die fertigbauten anwen-
dbaren Rollläden, das in die Stürze geeignetes modell oder das modell mit dem integrierten insektenschutzgitter. 

ERLÄUtERUNgEN

kurbel Band feder Schnur

Schalter fernsender 
Aufwickler  
mit kurbel

„iSOtRA QUALity, eine marke, die eine langjährige tradition, unbezifferbare investitionen in die eigene Entwicklung, die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die 
technologische Reife, die zuverlässige Arbeit mehrerer hunderte mitarbeiter und viele weitere parameter symbolisiert, die eine gesamtheit bilden — das finalprodukt der 
iSOtRA a.s.“

vivera stakusit admira heluz



Der Außenrollläden Vivera stellt ein sehr belie-
btes produkt in der familie von Außenbeschat-
tung technik iSOtRA dar. Die hauptsächlichen 
Vorzüge dieses Außenrolllädens ist hoher Be-
schattungsgrad, Verminderung des Außenlärms 
und hoher thermoregualtionseffekt.

Die kunststoff Lamellen oder die mit pUR-Schaum ausgefüllten  

Alu-Lamellen bilden im geschlossenen zustand kompakte fläche,  

die ganzes interieur komplett beschattet und bildet schwer  

überwindbares hinderniss im falle des Einbruchs. 

ViVERA
Die Außenrollläden Vivera werden mit zwei Boxen typen produziert- 

Box für installation in die Erwärmungssysteme unter fassade und 

„Aufputz“-Box für nachträgliche montage auf die älteren gebäude, 

woe es nicht möglich ist, die Unterputzmontage auszunutzen. für die 

älteren gebäude ist also der Rollläden Vivera ideale Lösung, weil er 

häufig die einzige möglichkeit darstellt, wie das gegebene Objekt mit 

der Beschattungstechnik ausgestattet werden kann.

Den praktischen Bestandteil des Rolllädens zur Außen Verwendung  

kann auch integriertes insektenschutzgitter-Sectra darstellen, das von 

der Betätigung des Rolllädens unabhängig bedient werden kann.



Vorzüge und Vorteile

   hoher Beschattungsgrad und Verminderung des Außenlärms,

   thermoregulations- und Schutzeffekt,

   möglichkeit der elektrischen Betätigung,

   die mit pUR-Schaum ausgefüllten Alu-Lamellen oder kunststoff 

Lamellen,

   zwei montage Varianten-ins Erwärmungssystem unter die fassade 

oder „Vorbau-„ nachträgliche montage, 

   möglichkeit der Ausführung mit dem integrierten insektenschutz-

gitter,

   maximale garantierte fläche 8,5 m2.

Betätigung

 Standardmaße

BREitE [mm]  höhE [mm]
 fLÄchE [m2] LAmELLE

min. max. max.

ViVERA
450  (motor Betätigung)

4 000
4 360

8,5
m317
m328
Rm37
my442

500 (manuelle Betätigung)

ViVERA-SEctRA

450 (motor Betätigung)

1 800
2 500

3 (windabseite  
des gebäudes)

500  (manuelle  
Betätigung)

2 (windabseite  
des gebäudes)



Befinden Sie sich in der planungsphase des 
Bauwerks und denken Sie über Beschattung 
durch die Außenrollläden nach? Dann stellen für 
Sie ideale wahl die Unterputzrollläden Stakusit 
vor, die ideale Lösung für die Neubauten dars-
tellen.

Der Außenrollläden Stakusit bildet originelles Beschattungselement 

dank seiner außergewöhnlichen montage, die zugleich mit dem Ein-

setzen des fensters durchgeführt wird. Deshalb ist es nötig,  mit der 

Eingliederung der Rollläden schon in der phase des Bauvorhabens 

zurechnen. Der Rolllädenkasten, der in den putz integriert ist, verletz 

das gesamtaussehen des hauses nicht und versichert den maxima-

len zugang des Lichtes ins interieur.

StAkUSit

Die mit pUR-Schaum ausgefüllten Aluminium-Lamellen und die 

kunststofflamellen bilden im geschlossenen zustand die einheitli-

che fläche, die ein schwierig zu überwindendes hindernis im falle 

des Einbruchs darstellt. Die Unterputzrollläden Stakusit sind mit 

dem Rollläden panzer ausgerüstet, der den Bau gegen wärme und 

Schall isolliert und schützt vor den witterungseinflüssen. Sowohl die 

führungsleisten, als auch die Box, sind aus kunststoff hergestellt und 

direkt an das fenster montiert. 

für die komfortable manipulation mit den Rollläden können Sie 

sich den elektrischen Antrieb auswählen und die Rollläden gemüt-

lich durch fernbedienung rollen. Durch passende Auswahl aus 

der breiten farbenskala können Sie farbe der Außenrollläden und 

farbe des fensterrahmens oder farbe der hausfassade aufeinander 

abstimmen.



Vorzüge und Vorteile

   Der Rollläden wird zusammen mit dem fenster als eine gesam-

theit in die fensteröffnung montiert,

   die mit pUR-Schaum asugefüllten Alu-Lamellen oder kunststoff 

Lamellen,

   kunststoffbox  ist mit polyuretaneinlage ausgefüllt und greift nicht 

in die fensterlichte und ist über dem  fenster platziert,

   hoher Beschattungsgrad und Verminderung des Außenlärms,

   thermoregulations- und Schutzeffekt,

   möglichkeit der elektrischen Betätigung,

   Revisionsklappe aus interieur.

StAkUSit

Betätigung

 Standardmaße

BREitE [mm]  höhE [mm]
 fLÄchE [m2] LAmELLE

min. max. max.

StAkUSit
450 (motor Betätigung)

2 900 3 000 6,5
m317
m328
Rm37500 (manuelle Betätigung)



Der Aussenrollladen ADmiRA stellt den Rollla-
den typ dar, der für die Verwendung ins Exte-
rieur sehr beliebt ist. Dieser Rollladen wird in 
die fenster- und türlöcher, vor allem aus dem 
grunde des Objektschutzes vor dem Sonnen-
schein, Lärm, wind und Regen installiert. 
Die Alu-Lamellen, die mit dem pUR-Schaum ausgefüllt werden, 

bilden im geschlossenen zustand die kompakte fläche, die schwer 

überwindbares hindernis im falle des Einbruchs ins gebäude bildet. 

ADmiRA

Die Außenverschattungstechnik schafft ein optimales Umfeld unter 

dem Aspekt der Licht- und wärmeverhältnisse ist ein wesentlicher 

Bestandteil des Bauwerks hinsichtlich der Energieeinsparung. im 

traditionellen Verständnis erfüllen Außenrollläden eine Verschattu-

ngs- und Sicherheitsfunktion, in nichttraditioneller konzeption sind 

sie ein architektonisches Element der Verwaltungsgebäude und eine 

zierde für jedes Einfamilienhaus.



Vorzüge und Vorteile

  hoher Beschattungsgrad und Verminderung des Außenlärms,

  die mit pUR-Schaum ausgefüllten Alu-Lamellen, 

  hermoregulations- und Schutzeffekt,

  maximale garantierte fläche 6,5 m2.

ADmiRA

 Standardmaße

BREitE [mm]  höhE [mm]
 fLÄchE [m2] LAmELLE

min. max. max.

ADmiRA 450 2 700 3 200 6,5 AR377

Betätigung



wenn Sie sich wünschen, die Beschattungstech-
nik elegant und effektiv schon in der phase des 
Rohbautes aufgelöst zu haben, dann mit der 
speziellen Lagerrolle Stürze hELUz. Diese träger 
Stürze ermöglichen ihnen einfache und schnelle 
montage der Außenrollläden.

Durch den Einsatz von Außenfenster Rollläden in den Sturzkas-

ten reduzieren Sie wärmeverluste des gebäudes, begrenzen Sie 

Durchdringen des Außenlärms, verhindern Sie überhitzung der 

Räume im Sommer und dazu gewährleisten Sie sich noch größere 

privatsphäre. Beim Einlassen der führungsschienen von Rollläden ins 

Loch des Leibung mauerwerks erhöhen Sie maß an Sicherheit gegen 

Einbruch.

hELUz

Die Rollläden in den Sturz heluz sind für die Neubauten bestimmt. 

Dank des kastens, der im Sturz platziert ist, können Sie die montage 

im Verlauf oder erst nach der ganzen Beendigung des Bauwerks 

durchführen. Raum mit dem Rollläden ist gegen die Verschmutzung 

mit den dichten Bürsten geschützt, einfache wartung wird dann 

mittels der abnehmbaren Revisionsklappe durchgeführt. 

Die Rollläden in den Sturz heluz liefern wir in der breiten farben-

skala. Sie können farbe der Aluminium- oder kunststofflamellen 

und farbe des fensterrahmens aufeinander abstimmen, insgesamt 

der Ausführung in den holzimitationen oder Sie können sich den 

passenden farbton zur fassadenfarbe auswählen.



Vorzüge und Vorteile

  hoher Beschattungsgrad und Verminderung des Außenlärms

  thermoregulations- und Schutzeffekt

  Elimination der thermischen Brücken

  möglichkeit der elektrischen Betätigung

   die mit pUR-Schaum ausgefüllten Alu-Lamellen oder kunststoff 

Lamellen

  maximale garantierte fläche 8,5 m2.

hELUz

Betätigung

 Standardmaße

BREitE [mm]  höhE [mm]
 fLÄchE [m2] LAmELLE

min. max. max.

in den Sturz 
hELUz

600

2 900 3 000 6,5 (Lamelle m317)
m317
m328
my442

2 700 2 800 5,8 (Lamelle m328)

4 000 2 100 8,5 (Lamelle my442)



LAmELLEN füR DiE AUSSENROLLLÄDEN

 standardpreis und standardlieferzeit                                                                 
 standardpreis und lieferzeit nach absprache 
 zuschlag und lieferzeit nach absprache

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.

quarz-šedá
podobný RAL 7039

bílá 9016
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97
12

06
02

01 weiß

03 dunkelbraun

07 naturell

22 golden oak

38 anthrazitgrau

02 hellgrau

04 hellbeige

13 moosgrün

27 cremeweiß

30 jamaicabraun

35 sandbeige

84 hellelfenbein

86 Nuß

01 weiß

02 hellgrau

03 dunkelbraun

04 hellbeige

07 naturell

13 moosgrün

22 golden oak

23 lichtgrau

27 cremeweiß

30 jamaicabraun

35 sandbeige

38 anthrazitgrau

84 hellelfenbein

86 Nuß

01 weiß

01 weiß

03 dunkelbraun

07 naturell

22 golden oak

38 anthrazitgrau

02 hellgrau

04 hellbeige

09 bronze

13 moosgrün

23 lichtgrau

27 cremeweiß

84 hellelfenbein

m328

my442

Rm37

m317

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.

quarz-šedá
podobný RAL 7039

bílá 9016

O
bj

. č
ísl

o.
 8

97
12

06
02

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.
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světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.
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světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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jamaica hnědá

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

antracit. šedá
podobný RAL 7016

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová přírodní krém. bílá
podobný RAL 9001

purpur. červená
podobný RAL 3004

ALUKON – přehled barev 
Hliníkové válcované vypěněné vratové lamely

teak zlatý dub

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách jsou dodávány jen hliníkové vypěněné vál-
cované vratové lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků. Vzhledem k našemu 
širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost lamel. Také 
musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí.

U imitací dřeva teak, zlatý dub a mahagon je úmyslně vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě 
dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel 
a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost struktury dřeva.

mech. zelená
podobný RAL 6005

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.
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A01 weiß

A02 braun

A08 silber

A19 goldene Eiche

A13 anthrazitgrauen

A03 grau

A04 beige

A21 creme

A22 dunkelbraun 

A23 elfenbein

A25 moosgrün 

A59 Nuß

AR377
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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sv. slonová kost
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antracit. šedá
podobný RAL 7016

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová přírodní krém. bílá
podobný RAL 9001

purpur. červená
podobný RAL 3004

ALUKON – přehled barev 
Hliníkové válcované vypěněné vratové lamely

teak zlatý dub

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách jsou dodávány jen hliníkové vypěněné vál-
cované vratové lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků. Vzhledem k našemu 
širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost lamel. Také 
musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí.

U imitací dřeva teak, zlatý dub a mahagon je úmyslně vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě 
dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel 
a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost struktury dřeva.

mech. zelená
podobný RAL 6005

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
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teak zlatý dub

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách jsou dodávány jen hliníkové vypěněné vál-
cované vratové lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků. Vzhledem k našemu 
širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost lamel. Také 
musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí.

U imitací dřeva teak, zlatý dub a mahagon je úmyslně vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě 
dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel 
a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost struktury dřeva.

mech. zelená
podobný RAL 6005

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany
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