Látková roleta

APOLLO, APOLLO PLUS

APOLLO,
APOLLO PLUS
Látkové stínění je stále oblíbenější. Důvodem je více funkcí využití.
Slouží jako ochrana před slunečními paprsky, či pohledy kolemjdoucích.
Díky široké nabídce látek lze rolety použít jako samostatný moderní prvek interiéru.
Roleta APOLLO představuje základní typ rolety, kde látka na hřídeli není uložena v boxu.
Ovládá se ručně, nebo motoricky. Její konstrukce umožňuje v případě
motorického provedení zastínit otvor až do celkové plochy 18 m2.
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Látková roleta APOLLO, APOLLO PLUS
Vyobrazení výrobku
Roleta APOLLO PLUS

Roleta APOLLO

Popis
Látková roleta:
•
volně visící látková roleta bez bočního vedení
•
APOLLO látka je navinuta na hliníkovou hřídel
o průměru 34, nebo 43 mm*
APOLLO PLUS - látka je navinuta na hliníkovou hřídel
o průměru 50 mm
•
barva komponentů je bílá a šedá
•
systém ovládání umožňuje zastavení výšky rolety
v jakékoliv poloze
•
může být vybavena ochrannými prvky pro bezpečnost
dětí zamezující uškrcení dítěte

Vzorník látek CLIMAX:
•
obsahuje výběr z velkého množství druhů
a typů látek různých kategorií
•
vybírat lze z látek hladkých, vzorovaných,
záclonových, s potiskem, s dětskými motivy,
se zvýšeným stínicím efektem, technických,
či z látek nehořlavých
•
při výběru látky je nutno brát zřetel na orientaci vzoru, max. rozměry látky, max. rozměry
rolety (viz tabulku technické údaje)

Ovládání ruční:
•
plastovým, nebo kovovým řetízkem

Montáž:
•
roleta se kotví na zeď, nebo strop
•
konstrukce rolety umožňuje rychlou
a snadnou montáž

Ovládání motorické:
•
elektromotor 230 V, ovládaný vypínačem,
řídící automatikou, nebo dálkovým ovládáním
* automaticky volena výrobcem podle typu ovládání, a šířky rolety

Motorické ovládání

Technické údaje
Mezní rozměry rolety
Šířka [mm]
Roleta
Minimální

Maximální

APOLLO - řetízek

40

300

APOLLO - motor

60

300

APOLLO PLUS - řetízek

40

340

APOLLO PLUS - motor

57

340

Max.
plocha
[m2]

Maximální
výška

9
závislá
na zvoleném
typu látky

9
9
18
volitelně lze roletu zvolit s motorickým ovládáním

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX, nebo navštivte www.climax.cz
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