
ROLETA LEONTINA
S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM
Roleta LEONTINA s řetízkovým ovládáním je oblíbená zejména pro snadný a pohodlný způsob 
svého ovládání. Řetízkovou roletu lze zastavit v jakékoli poloze a regulovat tak zcela plynule míru 
zatemnění podle Vašich potřeb a nálady. 

Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce naleznete desítky barevných odstínů, 
moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících. Kombinací vhodného vzoru, odstínu či 
textury dotvoříte Váš interiér v jedinečný a osobitý funkční celek.

Hledáte pro Váš interiér skutečně originální design? Podívejte se na náš KATALOG POTISKOVÝCH 
VZORŮ. Rolety můžeme potisknout i Vaším vlastním tiskovým motivem, fotografií nebo firemním 
logem. 

DOMOV VE VAŠEM BYTĚ  -  MK ROLETY
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ROLETA LEONTINA
Standardní provedení rolety zahrnuje:
• duralový samotoč s řetízkovým mechanismem Ø 28mm nebo 38mm
• stínicí textilii
• kovové nosiče s plastovými krytkami
• spodní zátěžová lišta, barevné provedení: bílá, šedá RAL 9006, sosna, zlatý dub, mahagon
• ovládací řetízek v délce 2/3 výšky rolety
• nekonečný řetízek bez dorazů, délka: 50 cm, 75 cm, 100 cm a 125 cm
• základní barevné provedení systému: bílá

Nadstandardní a příplatkové provedení rolety:
• barevný systém rolety: šedá, antracit, tmavě hnědá (mechanika, nosiče, plastové krytky,

ovládací řetízek)
• příslušenství DELUX (mechanika, krytky nosičů, ovládací řetízek)
• spodní kovová lišta v barevném provedení nebo dekoru dřeva - tmavě hnědá RAL 8019,

antracit RAL 7016, ořech, winchester, tmavý dub rustikal
• montážní profil (barva: bílá)
• bezinvazivní nosiče (pro montáž bez vrtání)
• možnost propojení dvou až tří rolet umístěných vedle sebe (pro Ø 38 mm)
• motorová verze rolety (LEONTINA AM 35Q/QE, AM 45Q/QE nebo AM 25LE)
• roleta LEONTINA DUO -  společný systém dvou rolet za sebou

Rozměry rolety:
• maximální doporučená šířka: 250 cm

Stínicí materiál:
• textilie STANDARD | textilie SCREEN

Umístění rolety:
Roletu LEONTINA lze umístit na rám okna, na stěnu, do špalety nebo do stropu. 

Barevnost systému:

Bílá RAL 9016 Šedá Antracit Tmavě hnědá Delux (matný chrom)

Barevnost zátěžové lišty: 

Bílá RAL 9016 Šedá RAL 9006 Antracit RAL 7016 Hnědá RAL 8019 Sosna Winchester

Zlatý dub Ořech Tmavý dub rustikal Mahagon

Rolety v šíři větší než 200 cm a zároveň délce větší než 180 cm se  
z většiny materiálů vyrábějí našívané. Nestandardní rozměry rolet 
Vám vyrobíme pouze po předchozí konzultaci.


