
ROLETA BRunO
roleta pro úplné zatemnění
Roleta BRUNO kombinuje moderní design rolety Leontina Box a jedinečnou zatemňovací funkci 
rolety ROLSUN. Roleta BRUNO je látková roleta v bílé hliníkové kazetě, doplněná o boční vodící lišty, 
které nejenom spolehlivě vedou látku rolety nahoru a dolů, ale hlavně zabraňují pronikání světla po 
stranách rolety.  

Látky pro roletu BRUNO můžete vybírat z nabídky stínicích textilií v řadě STANDARD nebo SCREEN. 
Pro 100% zatemnění volte odpovídající zatemňující/blackoutové materiály      např. Blackout, Primera 
nebo Eclisse, které do vašeho interiéru nepropustí ani paprsek světla. Stejně jako našim ostatním 
roletám, i roletě Bruno můžete dodat punc originality libovolným potiskem stínicí textilie.   

Roletu BRUNO je možné ovládat pomocí řetízku, motorové verze rolet pak dálkovým ovladačem 
nebo stěnovým vypínačem.
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ROLETA BRunO
Standardní provedení rolety zahrnuje:
• samotoč s řetízkovým mechanismem Ø 28 mm nebo 38 mm
• hliníkovou kazetu rolety
• plastové boky krytu rolety
• montážní klipy pro uchycení kazety
• stínicí textilii
• spodní plochou zátěžovou lištu
• boční hliníkové vodící profily v šíři 50 mm
• ovládací řetízek nebo nekonečný řetízek bez dorazů (délka: 50 cm,  75 cm, 100 cm, 125 cm)
• barevné provedení systému BRUNO: bílá RAL 9016

Nadstandardní a příplatkové provedení rolety:
• ozdobný kovový řetízek DELUX
• motorová verze rolety BRUNO (s motorem AM 35Q, AM 35QE nebo akumulátorovým

motorem AM 25LE)

Rozměry rolety:
• maximální šířka: 250 cm
Nestandardní rozměry rolet Vám vyrobíme pouze po předchozí konzultaci. Tento produkt běžně vyrábíme pouze nenašívaný.

Stínicí materiál:
• textilie STANDARD
• textilie SCREEN

Umístění rolety:
Roletu BRUNO lze umístit na stěnu nebo do stropu nebo do špalety. 
Kazetu rolety je možné montovat na stěnu nebo do stropu, boční vodící profily pouze na stěnu nebo do špalety

Barevnost:
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Bílá RAL 9016

Kazeta velká (pro 38 mm) Kazeta malá (pro 28 mm)Boční vodící profil


