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 Efektivní ochrana před světelným a tepelným 
zářením,

 ochrana proti povětrnostním vlivům 
a venkovnímu hluku,

 plná funkčnost v kterékoliv poloze okenního 
křídla,

 široká skála výběru látek s různým stupněm 
propustnosti světla.

SCREEN SKY
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SCREEN SKY
Základní specifikace produktu

Ovládání
Manuální - slouží pro stahování a vytahování střešní screenové rolety

Specifikace
Krycí profil Navíjecí válec Montáž

Obchodní název LR 60 RR 15/1 na oplechování horního rámu 
střešního okna

Rozměr (mm) Al Ø 22 mm

Materiál Al

Barva

Standardní:
RAL 9006 světle stříbrná
RAL 9007 tmavě stříbrná
RAL 7016 antracitově šedá
RAL 8014 hnědá
ostatní RAL barvy na vyžádání 

Šedá

*mimo plastové díly. 
Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry
Provedení Šířka (mm) Výška (mm) Max. garantovaná 

plochamin max min max
400 1200 500 1600 1,9 m2

3-02443-XXXX-0

 
22 

3-00245-XXXX-ARR 15/1

Limitní rozměry výšky rolety pro jednotlivé druhy látek v mm
Satiné Satiné Blackout Screen Nature Satiné Metal SCR 3005 Soltis 92 Cristal plus 500 3S

tloušťka mm 0,75 mm 0,75 mm 0,20 mm 0,75 mm 0,55 mm 0,45 mm 0,50 mm
gramáž g/m2 520 g 660 g 170 g 520 g 410 g 420 g 610g

Screen Sky 1600 1600 - 1600 - 1600 -
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Screen Sky  (2-01013-0000)

pozice název položky obchodní název číslo výkresu

10 Profily dělené - SCREEN - SKY viz. Profily dělené

10/1 Kryt screen - S LR 60 3-02443-0000

10/30 Trubka (D/N) Al - elox RR 08/41 6-011163-PU52

10/102 Pružina LEVÁ I=600/1,3 LR 26/2 7-301254-0000 

10/110 Drát 3hr. IS 14 7-300050-0000

10/120 Páska lepicí oboustranná RR 21 6-001310-0000  

20 Kryt napínače LR 61 XXXX 3-02489-XXXX

30 Ovládací tyč pro Screen SKY - 1000 mm LR 67/1000 2-01400-1000

30 Ovládací tyč pro Screen SKY - 1500 mm LR 67/1500 2-01400-1500

30 Ovládací tyč pro Screen SKY - 2000 mm LR 67/2000 2-01400-2000

40 Bočnice plastová P LR 62 XXXX 3-02487-XXXX

41 Bočnice plastová L LR 63 XXXX 3-02488-XXXX

60 Čep rolety - PRAVÝ                                LR 17                         3-00609-0000                  

61 Čep rolety - LEVÝ                                 LR 18                         3-00610-0000                  

70 Šroub vnitřní LR 102                        3-01203-0000                  

80 Samovrtný šroub ST 4,2x16 A 67/4 6-012661-0000

81 Kryt šroubu dvojdílný PVC - černý/hnědý/šedý PR0345/XX 6-002073-XXXX

90 Pouzdro                                           LR 14                         3-00650-0000                  

120 Čep pružiny                                       LR 13                         3-00608-0000                  

130 Háček                                             LR 64 7-302447-0000                 

140 Nýt trhací Al 4x6 DIN 7337 A SC 142 0000              6-009908-0000               

190 Vrut 3,5x9,5 DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž. A 67/4 6-003096-0000

220 Látka screen viz. vzorník Screen

250 Táhlo SCREEN-S  3-02445-0000
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STŘEŠNÍ ROLETA SCREEN SKY

1. VYMĚŘENÍ OKNA

Měření se doporučuje provádět z exteriérové strany střešního okna a to na samotném oplechování. Pokud je okno vybaveno 
typovým štítkem, pak v objednávkovém formuláři, do poznámky, můžete uvést přesný název a typ střešního okna pro ověření 
správnosti naměřených hodnot.

ŠÍŘKU A UMÍSTĚNÍ SPODNÍCH HÁKŮ ROLETY MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: 
Šířka (Š): 
Měříme světlost okenního křídla (rozměr skla s) a k naměřené hodnotě doporučujeme připočítat min.80mm pro překrytí. Cel-
kový naměřený údaj (Š) musí zohledňovat tvar a velikost oplechování měřeného střešního okna. 
Takto naměřený údaj zapíšeme do objednávkového formuláře rolety. 
Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 400 mm do šíře 1200 mm. 
Pozn. Šíře látky (skutečná zastíněná plocha) je o 22 mm menší, než je celková naměřená hodnota rolety. 

Pokud je střešní okno v místě uchycení horního boxu opatřeno jistícími vruty přes oplechování, změříme rozteč mezi těmito 
vruty (B) a vzdálenost od horní hrany (C). Pokud střešní okno těmito jistícími vruty vybaveno není, tento údaj se neudává. 
Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

Výška: 
Měříme světlost okenního křídla (rozměr skla v) a k naměřené hodnotě doporučujeme připočítat min.150mm pro překrytí. 
Celkový naměřený údaj (V) musí zohledňovat tvar a velikost oplechování měřeného střešního okna. 
Maximální výška zastínění je 1600 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem. 

Umístění spodních háků: 
Pokud je střešní okno ve spodní části křídla opatřeno jistícími vruty přes oplechování, 
změříme rozteč mezi těmito vruty (B1). 
Pokud střešní okno těmito jistícími vruty vybaveno není, tento údaj se neudává a bude přiřazen při výrobě rolety. 
Pozn.: Je li střešní okno, ve spodní části, vybaveno jistícími vruty, rozteč mezi těmito vruty uvádějte vždy! 

V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI JE POTŘEBA SPECIFIKOVAT: 
1. všechny doporučené rozměry 
2. barevné provedení a zvolený typ látky 
3. Název + typ okna + identifikační číslo okna (do poznámky obj.formuláře)



SCREENOVÉ ROLETY

90

2. MONTÁŽ 
Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepří-
jemnostem s nimi souvisejícími. 

POMŮCKY K MONTÁŽI: 
	AKU vrtačka 
	křížový šroubovák PH 2 
	nůž, nůžky, kleště 

Kontrola: 
	před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné 

nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci. 
	odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži. 

VLASTNÍ MONTÁŽ: 
	otevřete střešní okno do polohy tak aby bylo možné provádět montáž z exteriéru 
	pokud je střešní okno vybaveno jistícími šrouby v místě uchycení horního boxu rolety, tyto šrouby demontujte (pokud střeš-

ní okno není vybaveno jistícímy šrouby, pokračujte dalším bodem) 
	přiložte horní box rolety zajištěním za horní hranu oplechování a vycentrujte k ose okna 
	přišroubujte box rolety přes plastovou podložku do horního oplechování rámu okna dodanými šrouby (u typů oken s od-

straněnými jistícími šrouby, použijte výhradně tyto otvory a šrouby pro připevnění) 
	na plastové podložky kotvících prvků umístěte krycí kloboučky 

UPEVNĚNÍ SPODNÍCH HÁKŮ: 
	pokud je střešní okno vybaveno jistícími šrouby v místě uchycení jistících háků, tyto šrouby demontujte 
	pokud střešní okno není vybaveno jistícími šrouby, změřte rozteč otvorů ve spodní části látky rolety 
	přeneste tuto rozteč na oplechování křídla v závislosti na ose okna 
	přišroubujte háky přes plastovou podložku 
	na plastové podložky kotvících prvků umístěte krycí kloboučky 

DOKONČENÍ: 
	otevřete střešní okno do maximální polohy a dolní profil rolety zajistěte za namontované háky 
	při zavírání okna se bude roleta stahovat automaticky. 
	Roletka je připravena k úspěšnému užívání.


