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Strešná roleta SCREEN SKY 

 

V - výška rolety 

v - výška skla pohľad z vonku 

S - šírka rolety 

s - šírka skla pohľad z vonku 

A - vzdialenosť medzi otvormi v dolnej časti oplechovania pre upínacie háky rolety ( ak existujú ) 

B - vzdialenosť medzi otvormi v hornej časti oplechovania ( ak existujú ) 

C - vzdialenosť horných otvorov od okraja rolety ( max 35mm ) 
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Pri meraní Vám odporúčame strešné okno preklopiť a potrebné rozmery merať z interiéru.  

Šírka : 

Meriame v milimetroch svetlosť okenného krídla ( Šírka skla = s ) a k nameranej hodnote odporúčame 

pripočítať min.80mm pre prekrytie. Celkový nameraný údaj (S) musí zohľadňovať tvar a veľkosť 

oplechovanie meraného strešného okna.  

Takto nameraný údaj je objednávací rozmer rolety.  

Šírku rolety vyrábame s presnosťou na milimetre od šírky 400 mm do šírky 1200 mm.  

Šírka látky (skutočná zatienená šírka) je o 22 mm menšia, ako je celková nameraná hodnota rolety.  

Rozmery mimo stanovené limity je nutné konzultovať s výrobcom. 

Výška: 

Meriame v milimetroch svetlosť okenného krídla ( Výška skla = v ) a k nameranej hodnote 

odporúčame pripočítať min.150mm pre prekrytie. Celkový nameraný údaj (V) musí zohľadňovať tvar 

a veľkosť oplechovanie meraného strešného okna. Maximálna výška zatienenie je 1600 mm. 

Rozmery mimo stanovené limity je nutné takisto konzultovať s výrobcom. 

Umiestnenie spodných hákov:  

Ak je strešné okno v spodnej časti krídla opatrené istiacimi skrutkami cez oplechovanie, zameriame 

vzdialenosť ( rozstup osí ) medzi týmito skrutkami (A). Ak strešné okno týmito istiacimi skrutkami  

vybavené nie je, tento údaj sa neudáva ( ponechajte hodnotu „0“ ) a bude priradený pri výrobe rolety 

automaticky v štandardnom prevedení. 

Pozn .: Ak je strešné okno, v spodnej časti, vybavené istiacimi skrutkami, vzdialenosť ( rozstup osí ) 

medzi týmito skrutkami uvádzajte vždy! 

Ak je strešné okno v mieste uchytenia horného boxu opatrené istiacimi skrutkami cez oplechovanie, 

zameriame vzdialenosť ( rozstup osí ) medzi týmito skrutkami (B) a vzdialenosť od hornej hrany (C). 

Ak strešné okno týmito istiacimi skrutkami vybavené nie je, tento údaj sa neudáva ( ponechajte 

hodnotu „0“ ) a bude priradený pri výrobe rolety automaticky v štandardnom prevedení. 
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