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ROLSUN
CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA
Roleta ROLSUN je celostínicí roleta pro střešní okna, která zaručuje dokonalé
zastínění. Roleta je v kazetě, po stranách je opatřena profilovanými vodícími
lištami. Systém rolety je z eloxovaného hliníku. Roletu ROLSUN je možné použít
do většiny střešních oken. Při zvolení zatemňujících látek Blackout nebo Primera
dosáhnete navíc úplného zatemnění místnosti.
Roleta ROLSUN se ovládá ručním stahováním za spodní hliníkový profil, lze ji
zastavit v jakékoli poloze a zvolit tak optimální míru zastínění nebo zatemnění.
Roleta obsahuje pružinový mechanismus a speciální aretační prvky, díky kterým
nedochází k prověšování látky nebo jejímu vypadávání z bočních lišt.
NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ
Roleta ROLSUN se montuje přímo do okenního křídla. Odvíjení látky rolety se vhledem k její konstrukci vyrábí
vždy směrem od okna.
Pro správnou funkčnost rolety je nutné přesné zaměření, nejlépe doplněné i o výrobce střešního okna
a specifického kódu tohoto střešního okna. Zaměřte tyto rozměry:
A. šířku a výšku na hranách zasklívacích lišt
B. šířku u skla
C. hloubku rámu ke sklu
POZOR: Hloubka rámu ke sklu musí být minimálně 45 mm, sklon střechy nesmí být menší
než 30°.

Dále uveďte:
počet kusů, druh stínicí textilie.
NÁVOD NA MONTÁŽ
Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství (roleta v hliníkovém pouzdru, boční
eloxované profily, plastové držáky, šroubky).
Plastové nosiče přišroubujte na horní profil rámu pomocí šroubků, zároveň s horní hranou okna. Roletu
zacvakněte do nainstalovaných nosičů, vyčnívající plastové plošky zalomte. Dále musíte připevnit boční krycí
lišty. Ty nejdříve mírně zasuňte pod vrchní krycí profil (boční krycí lišty s plastovým koncem montujte vždy na
spodní rám okna). Označte otvory pro šroubky, předvrtejte je a za pomoci šroubků připevněte boční
eloxované profily. Na závěr připevněte plastový držák provázku zacvaknutím do plastového profilu na
spodní straně boční krycí lišty. Po zacvaknutí by provázky měly být napnuté. Odzkoušejte správnou funkčnost
rolety.
POZOR: Roleta musí být namontována ve vodorovné poloze.
Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.
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ROLSUN
CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA
NÁVOD NA POUŽITÍ
Roletu ovládáte pomocí spodního eloxovaného profilu. U menších rolet stačí uchopit uprostřed, u větších rolet
stahujte oběma rukama na stranách, aby byl profil tažen rovnoměrně.
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky,
tuky, ostré předměty apod.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození
zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje
na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace
bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.
Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném
používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou.
BEZPEČNOST
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky.
Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným
varovným symbolem.
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