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SYSTÉM PŘEDEPJATÝCH 
TEXTILNÍCH ROLET S 
POSTRANNÍM ZIPEM
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POPIS

Tess 660 je obdélníkový systém 
předepjatých rolet vhodný pro 
interiér i exteriér.

Nabízí kompaktní samonosný kryt 
systému, štíhlá a úzká vodítka a ultra 
tichý Somfy Sonesse ® RTS (rádiem 
řízený) motor jako standard.

Vzhledem k fixaci zipem a stálému 
předepnutí textilie mohou být rolety 
umístěny vodorovně,svisle,s výsuvem 
z dola nahoru nebo i ze strany na 
stranu

Světelné mezery jsou eliminovány 
pomocí zabudovaného mechanismu 
s postranním zipem,který drží hrany 
textilie uvnitř vodítka

Tess 660 nabízí ideální řešení pro okna 
a průhledy jakéhokoliv úhlu a stupně.

VYUŽITÍ

Systém předepnutí a vedení textilie 
zajišťuje bezhlučný chod i za 
větrnného počasí.

Díky tichému chodu, kompaktním 
rozměrům a úpravě práškovým 
lakováním jsou Tess 660 vhodné do 
interiéru i exteriéru administrativních i 
obytných budov

■ Vhodný pro stínění,zatemnění i
jako ochrana proti hmyzu

■ Textilie je připevněna zipem 
uvnitř vodítka

■ Exteriérová a interiérová 
instalace

■ Pro horizontální ,vertikální i 
šikmé prosklené plochy

■

umožňuje

Výsuvný mechanismus,
použití rolet ve všech směrech-
nahoru, dolů a do stran

■ Možnost montáže do zadu 
nebo do strany

■ Extrémě kompaktní s  min. 
šířkou 650 mm a max. rozměry 
3 m x 6 m

Tess 600 lze použít jako stínění 
nebo zatemnění
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Těžítko

Spodní samonosný kryt systému s  
konzolí a zpětnou kladkou

Navíjecí hřídel s textilií s vestavěným motorem a kazetou s 
pružinou,cívkou s lankem a vrchním krytem samonosného 
systému

Vodítko

Vodítko se zpětnou kladkou,těžítko s 
koncovkou a silikonovým těsněníml

Koncovka do těžítka se 
silikonovým těsněním a textilie

Cívka s lankem a motor 
zahrnující montážní konzoli
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3.0 m

9.0 m2 (18 m2) 

34 kg

11 m/s (40 K/h)

12 rpm

Minimální šířka

Váha(3x3 m, Externí,zatemnění) 

Váha (3x3 m, Interní,stínění) 

Maximální rychlost větru 

Typ motoru

Motor volty

Točivý moment motoru 

Rychlost motoru 

Rozsah teplot 

Minimální rychlost textilie 2.8 ... 3.2 m/min

3.0 m

6.0 m

650 mm

Maximální šířka

Maximální výsuv (Jednoduchý kryt systému)  

Maximální výsuv (Dvojitý  kryt systému) 

Maximální plocha textilie

32 kg

9.0 Nm

0 ... 60 °C

Somfy Sonesse® 40 WT or RTS

230 V AC, 50 Hz

Helioscreen Sergé 2165 Stínění 3%

Helioscreen Carré Stínění 5%

Serge Ferrari Soltis 86 Stínění ±14%

Serge Ferrari Soltis 92 Stínění ±3%

Serge Ferrari Soltis B92 0%

Mermet Kibo 8500

Zatemnění 

(externí) 

Zatemněni (interní)

0%

INSTALACE

The Tess 660 je dodáván  jako 
kompletní systém se 
zkompletovanou textilií . 
Samonosný systém a vodítka jsou v 
provedení k boční a zadní montáži.

ZAHRNUTO

Hliníkový samonosný kryt systému. 
Hliníková vodítka s interním 
postranním zipem pro držení textilie 
a integrované zpětné kladky.

Napínací ocelové lanko s UV-
odolným nylonovým potahem pro 
výsuv a navinutí textilie.

Extrudované hliníkové těžítko spolu 
se silikonovým těsnícím páskem.

Textilie na míru (Prosím podívejte 
na kolonku Textilie).

Hliníková hřídel pro textilii zahrnuje 
jak motor tak napínací pružinu.

MOŽNOSTI

Somfy Sonesse ® RTS motor jako 
standart,(24 V DC a 110 V AC 
motory dostupné)

Polyesterový práškový lak v odstínu 
RAL 9016 (bílá), 30% lesk jako 
standard, (jiné barvy na vyžádání 
za příplatek)

TEXTILIE

Umístění dvojtého krytu samonosného systému (pro výsuv od 3.0 m do 6.0 m)

Tess 660 dvojitým krytem samonosného 
systému, boční instalace, vrchní pohled.

Tess 660 dvojitým krytem samonosného 
systému, boční instalace,spodní pohled.

*
*

* závisí na barevnosti

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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PŘEDNÍ PŘIPEVNĚNÍ

BOČNÍ PŘIPEVNĚNÍ

Přední pohledZadní pohled
Boční pohled

Montážní šroub
125

10
5

29
Pohled ze spodu

Šířka systému(min. 650 mm, max. 3000 mm)

Silikonový pásek

64

54

Montážní vruty

Přední pohledZadní pohled
Boční pohled

10
5

125

Spodní pohled

Montáž / zadní šířka(=šířka systému+ 12 mm)

Šířka systému (min. 650 mm, max. 3000 mm)
60

6

Montážní díry

32

64

Šířka systému (do 3000 mm s jednoduchým samonosným krytem systému, do 6000 mm s dvojtým samonosným krytem systému

Šířka systému (do 3000 mm s jednoduchým samonosným krytem systému, do 6000 mm s dvojtým samonosným krytem systému
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INSTALACE

Interíér-mezi rámy okna

Mimo rám okna,(řešení ,pokud nám rám okna neumožňuje instalovat roletu mezi rámy okna)



Tepelná ochrana Stínění Ventilace Zabezpečení

Sídlo společnosti: 
Březová 188 500 03 
Hradec Králové 
telefon: 495 543 011 
fax: 495 408 580 
e-mail: hk@metalplastcz.cz 

Pobočky:

Odkazy:

webové stránky facebook

Společnost : 

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a 
dodavatel systémů stínící a ventilační 
techniky  pro administrativní budovy i 
rodinné domy v České republice  byla 
založena v roce 1991.

V současné době dodává na zakázku širokou 
paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i 
interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové 
rolády až po fasádní slunolamy. 

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, 
tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek a 
výrobky pro zabezpečení objektů, tj. garážová 
vrata a mříže.

Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý 
objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.
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https://www.facebook.com/pages/Metalplast-CZ/568722343220966?ref=hl
www.metalplastcz.cz
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