
 

Sprilux s.r.o. 
U cementárny 1214/32,Ostrava – Vítkovice,703 00,Tel./Fax:596 783761,email:sprilux@sprilux.cz 

 

 
 
 

 
 

KATALOG  | ROLETKY DEN a NOC 
 

 
• Technický popis 
• Zaměření 
• Montáž 
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Roletka Den a Noc MAXI  

 

 

      LEGENDA 

1. Box návinu  

2. Vedení hřídele P 

3. Hřídel Al. horní  

4. Vedení hřídele L  

5. Ovládací řetízek  

6. Krytka boxu 

7. Látka 

8. Krytka hřídele 

9. Hřídel Al. Spodní 

10. Krytka závaží 

11. Závaží látky  

12. Spojka řetízku 

13. Montážní klip 

 

 

 

Látková roletka Den a Noc maxi 

• Vhodná do rozměrů 2400x 2100 mm(š x v)dle typu látky (viz ceník)  
• Roletka je v provedení s krytem návinu látky, bez bočního vedení 
• Konstrukce umožňuje různé nastavení výšky stažení látky 
• Montáž pomocí klipů  

o strop,zeď 
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Základní sestava roletky 

• Látka  : 100% polyester, 23 druhů látek 
• Box : Al profil  
• Hřídel : Al profil, průměr 25,28,32 mm 
• Krytky : PVC 
• Barevné provedení – bílá,hnědá 
• Závaží : Al profil  
• Barevné provedení – bílá,hnědá 
• Ovládání : řetízkem 

o Barevné provedení řetízku : bílá,hnědá 
o Uchycení : strop,zeď 

 

Pokyny pro vyměření  

 

Celková šířka roletky (A) je větší o 4,5 cm  

      Čistá míra látky (B) 

      Celková výška látky (C) 

 

 

 

 

 

 

• Osazení do ostění:  Je nutno počítat s přesahem  

PVC krytek boxu o 3,8 cm na celkové šířce roletky. 

• Osazení nad stavební otvor:  

Radíme přičíst 10 cm na šířce, z důvodu funkčnosti 

 

Číslo Celková šířka ( A ) Čistá míra látky( B) Celková výška ( C ) Ovládaní L/P  
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Pokyny pro montáž 

 

Montážní klipy 

• Sejmeme montážní klipy s roletky. Roletku přiložíme 

na požadované místo, vyznačíme polohu. Zavrtáme  

odpovídající počet hmoždinek, Pomocí vrutu  

upevníme klipy. Nacvakneme roletku. Zkontrolujeme funkčnost. 
 

 
 
Roletka Den a Noc 
 

 

                     LEGENDA  

            
                   1. Pomocné vedení 

                    2. Držák roletky 

                  3. Převodový mech. 

                   4. Vymezovací podložka      

          5. Hřídel Al. Horní            

6. Distance 

                      7. Krytka závaží spodní  

                    8. Distance závaží  

                    9. Hřídel Al. Spodní           

                    10. Závaží látky  

                   11. Montážní klip          

                    12. Věšák úchyt PVC 

                    13. Lepící páska 
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Látková roletka Den a Noc  
 

• Vhodná do rozměrů 2200x 1500 mm(š x v)dle typu látky (viz ceník)  
• Roletka je v provedení bez krytu návinu látky. 
• Konstrukce umožňuje různé nastavení výšky stažení látky 
• Montáž pomocí klipů, věšáků, lepení 

o strop, zeď, křídlo  
 
 

Základní sestava roletky 

• Látka :  100% polyester, 23 druhů látek 
• Hřídel : Al profil, průměr 17,25,28 mm 
• Barevné provedení – bílá,hnědá 
• Závaží : Al profil  
• Barevné provedení – bílá,hnědá 
• Ovládání : řetízkem 

o Barevné provedení řetízku : bílá,hnědá 
o Uchycení : strop, zeď, křídlo 

 

Pokyny pro vyměření  

 

Celková šířka roletky (A) je větší o 4,5 cm  

      Čistá míra látky (B) 

      Celková výška látky (C) 

 

 

 

 

 

 

Číslo Celková šířka ( A ) Čistá míra látky( B) Celková výška ( C ) Ovládaní L/P  
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• Osazení do ostění:  Je nutno počítat s přesahem  

Držák roletky přidá na celkové šířce rolety 4,5 cm. 

• Osazení nad stavební otvor:  

Radíme přičíst 10 cm na šířce, z důvodu funkčnosti 

• Osazení na křídlo:  

Radíme přičíst 2 cm na šířce čisté míry látky,  

z důvodu funkčnosti 

 

Pokyny pro montáž 

  

Montážní klipy 

• Sejmeme montážní klipy s roletky. Roletku přiložíme 

na požadované místo, vyznačíme polohu. Zavrtáme  

odpovídající počet hmoždinek, Pomocí vrutu  

upevníme klipy. Nacvakneme roletku. Zkontrolujeme funkčnost. 

 

Křídlový úchyt 

• Upevníme potřebný počet věšáku na roletku, zavěsíme na křídlo. Zkontrolujeme funkčnost. 

 

Lepící páska 

• Chemicky očistíme plochu ( Tech.benzin), naneseme lepící pasku, roletku. Zkontrolujeme 
funkčnost. 
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Roletka Den a Noc mini 
       
         

                 LEGENDA  

          

         1. Box návinu 

         2. Krytka boxu 

         3. Hřídel Al. horní  

         4. Převodový mechanismus 

         5. Boční vedení  

         6. Vodítko 

         7. Držák silonu 

         8. Křídlový držák silonu 

         9. Koncovka závaží látky 

         10. Hřídel Al. Spodní 

         11. Látka 

         12. Konzola 

         13. Montážní klip 

         14. Věšák úchyt kov prodloužený 

         15. Věšák úchyt kov 

Látková roletka Den a Noc mini 

 

• Vhodná do rozměrů 2200x 1500 mm(š x v)dle typu látky (viz ceník)  
• Roletka je v provedení s krytem návinu látky, s možností bočního vedení 
• Konstrukce umožňuje různé nastavení výšky stažení látky 
• Montáž pomocí klipů, věšáků, lepení 

o strop, zeď, křídlo 
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Základní sestava roletky 

• Látka  : 100% polyester, 23 druhů látek 
• Box : Al profil  
• Hřídel : Al profil, průměr 17,25,28 mm 
• Krytky : PVC 
• Barevné provedení – bílá,hnědá 
• Závaží : Al profil  
• Barevné provedení – bílá,hnědá 
• Ovládání : řetízkem 

o Barevné provedení řetízku : bílá,hnědá 
o Uchycení : strop,zeď 

 

Pokyny pro vyměření 

 

 

Celková šířka roletky (A) je větší o 4 cm  

      Čistá míra látky (B) 

      Celková výška látky (C) 

 

 

 

 

 

 

 

• Osazení do ostění:  Je nutno počítat s přesahem  

Držák roletky přidá na celkové šířce rolety 4 cm. 

 

Číslo Celková šířka ( A ) Čistá míra látky( B) Celková výška ( C ) Ovládaní L/P  
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• Osazení nad stavební otvor:  

Radíme přičíst 10 cm na šířce, z důvodu funkčnosti 

 

• Osazení na křídlo:  

Radíme přičíst 2 cm na šířce čisté míry látky, z důvodu funkčnosti 

 

Pokyny pro montáž 

  

Montážní klipy 

• Sejmeme montážní klipy s roletky. Roletku přiložíme 

na požadované místo, vyznačíme polohu. Zavrtáme  

odpovídající počet hmoždinek, Pomocí vrutu  

upevníme klipy. Nacvakneme roletku. Zkontrolujeme funkčnost. 

 

Křídlový úchyt 

• Upevníme potřebný počet věšáku na roletku, zavěsíme na křídlo. Zkontrolujeme funkčnost. 

 

Lepící páska 

• Chemicky očistíme plochu ( Tech.benzin), naneseme lepící pasku, roletku. Zkontrolujeme 
funkčnost. 
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Fotogalerie  roletek Den a Noc 

DaN maxi  

      

  

     
 

 

       DaN mini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DaN 


