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1- roládový pancíř

a) roládový profil 
b) aretace
c) dosedací lišta
d) vrchní zarážka

pérový závěs
2 - roládové vodicí kolejnice
f) vodicí kolejnice
3 - roládová hřídel
g) hřídel
h) unašeče do hřídele, navíjecí kolo
i ) kuličkové ložisko

4 - roládový kastlík
j) kastlík
k) kastlíkové bočnice

nájezd do kolejnic

5 - ovládání – poháněcí 
prvek (šňůrový nebo 
popruhový ovladač,  za 
příplatek ovládání motorem)

Předokenní systém rol§d chrání před světlem a slunečními 
paprsky,nepříznivým počasím, hlukem, chladem, ztrátami 
tepla, hmyzem, vloupáním, nežádoucími pohledy. 
Značkové systémy předokenních rol§d dávají různé 
možnosti montáží, které dokáží splnit individuální požadavky. 
Dodatečná montáž je bezproblémová, 
bez poškození zdiva.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÝ POPIS ROLÁDY

Systémy rolád

Pro naše výrobky 
používáme motory a 
řízení značky Somfy.



Systém rol§d se zaomítacím 
boxem je produkt určený pro ty, 
kteří preferují jednoduché a 
funkční řešení. Konstrukce 
systému je určena pro kompletní 
zakrytí ve speciálně připravené 
části překladu. Způsob instalace 
rolety pod omítku zajišťuje 
architektonicky čisté řešení 
zvenčí a zevnitř budovy. 
Viditelné prvky zaomítací rol§dy 
(hliníkové spodní části boxu a 
vodící lišty) mohou být snadno 
přizpůsobeny vzhledu budovy a 
okenního rámu. Systém zajišťuje 
vysoký komfort života díky svým 
tepelným a akustickým 
vlastnostem.

BOX ZAKRYTÝ Z EXTERIÉRU

pancíř 
rolety

vnitřní 
parapet

vnější 
omítka

revizní kryt 
boxu

izolace

lepidlo + 
mřížka

konstrukce 
stěny

vodící lišta 
pancíře

okno

vnější 
parapet

Systém rol§d s viditelným 
boxem je určen pro investory, 
kteří mají projekt, který 
neumožňuje použití rolet se 
zaomítacím boxem, nebo 
nadokenním PVC boxem, 
případně chtějí modernizovat 
stávající budovu. Konstrukce 
systému umožňuje rychlou a 
snadnou instalaci a rozhodnutí 
o jeho použití může padnout v
jakékoli fázi realizace nového 
projektu, nebo při moderni-zaci 
stávající budovy. Viditelné prvky 
hliníkového boxu a vodících lišt 
mohou být snadno 
přizpůsobeny vzhledu budovy a 
okenního rámu. Systém zaručuje 
vysokou úroveň komfortu bydle-
ní díky svým tepelným a 
akustickým vlastnostem.

BOX VIDITELNÝ Z EXTERIÉRU

vnitřní 
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ROLćDY S 
VIDITELNÝM BOXEM

ROLćDY SE
 ZAOMÍTACÍM BOXEM

vnitřní 
omítka
překlad z 
porobetonu

lepidlo + 
mřížka
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VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Krycí výška 41 mm

Tloušťka 8,6 mm

Váha 2,7 kg/m2

Max. šířka 2800 mm

Max. plocha 6,5 m2

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)
Vodící lišta     GL100 (standard) GL755 (odsazená)

Box
Hřídel 

40

Hřídel

60

Hřídel 

40

Hřídel

60

125 1300 1000 x x

137 1630 1470 1230 1000

150 2120 1880 1850 1500

165 2690 2360 2300 2250

180 3200 3000 3200 3080

205 4300 4210 4300 4210

lamela BP41R 
oboustranně drážkovaná

V ceně je standardně zahrnuto:
- hliníkový válcovaný box, dvojdílný, se zkosením přední hrany 45°
 - hliníkové boční kryty  (s aretačními plechy z pozinkované oceli 
pro navíc u elektrického ovládání)
- hliníkové vodící lišty GL100 (53 x 22 mm), GL036 (66 x 22 mm) 
pro lamrlu BP55R (55 x 14 mm) ,s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními 
zarážkami
- závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti poškrábání 
lamel
 - ocelová hřídel OCTO40(pouze u manuálního ovládání,v příp. 
užití u eletrického ovládání je nutná konzultace!!) nebo OCTO60 
s uložením - aretované lamely BP41R (41 x 8,6 mm),BP44R (44 x 9 
mm), BP55R (55 x 14 mm) oboustranně drážkované, vyplněné 
polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných lamel)
 - ovládání popruhem, šňůrou s navijákem opatřeným brzdou 
nebo ovládání elektrickým pohonem MOTOROL typ SP2 
(mechanické koncové dorazy)
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VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Krycí výška 44 mm

Tloušťka 9,0 mm

Váha 3,0 kg/m2

Max. šířka 3000 mm

Max. plocha 6,6 m2

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)
Vodící lišta   GL100 (standard) GL755 (odsazená)

Box
Hřídel 

40

Hřídel

60

Hřídel 

40

Hřídel

60

125 700 x x x

137 950 850 530 x

150 1350 1250 1150 850

165 1800 1650 1800 1540

180 2250 2100 2250 2100

205 3200 3050 3200 3100

lamela BP44R 
oboustranně drážkovaná

ROLÁDY CLASSIC
CLASSIC - rol§da s viditelným boxem 

SLR2XXX

RR2XXX

LR2XXX

RLR2XXX
RLR2XXX

BOX 45° standard BOX 90° 

BOX zakulacený

Krycí boxy:

BOX kulatý - extrudovaný

- Manuální nebo elektrické ovládání

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Krycí výška 55 mm

Tloušťka 14,0 mm

Váha 4,0 kg/m2

Max. šířka 3500 mm

Max. plocha 8,0 m2

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta GL036 (standard)

Box
Hřídel

60

125 x

137 600

150 950

165 1300

180 1800

205 2600

250

90°
3500

lamela BP55R 
oboustranně drážkovaná
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Utěsnění sítě:

VARIANTA 
„A“ OKNO S 
MALOU OKAPNICÍ

VARIANTA „C“ 
OKNO BEZ OKAPNICE

VARIANTA 
„B“ OKNO S 
VELKOU OKAPNICÍ

CLASSIC - rol§da s integrovanou sítí 

- Lamely BP41R a BP44R  s integrovanou sítí

- hliníkový válcovaný box, dvojdílný, se zkosením přední hrany 45° 
- hliníkové boční kryty  
- hliníkové vodící lišty GL750 (58 x 39 mm) s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními zarážkami
- závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti poškrábání lamel
- ocelová hřídel OCTO40(pouze u manuálního ovládání,u elektrického 
ovládání je nutná konzultace) nebo OCTO60 s uložením 
- aretované lamely BP41R (41 x 8,6 mm) ,BP44R (44 x 9 mm)oboustranně 
drážkované, vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných 
lamel)
- ovládání popruhem , šňůrou s navijákem opatřeným brzdou nebo 
ovládání elektrickým pohonem MOTOROL typ SP2 (mechanické 
koncové dorazy)
- rolovací síť integrovaná do hliníkového boxu rolety + hliníkový koncový 
profil   s rozvorným zavíráním a s těsnícím kartáčem

LR2XXX
SLR2XXX

RR2XXX

BOX 45° standard BOX 90°

Krycí boxy:

Rolovací síť:

MR9317-24 standard FIN93 standardV ceně je standardně zahrnuto:

- Manuální nebo elektrické ovládání

CLASSIC - rol§da s viditelných boxem:

Rol§da je složena z lamel, jež se po stranách pohybují ve 
vodících lištách a nahoře se rolují do viditelného boxu, 
ochrana proti nadzvednutí pancíře je řešena závěsnými 
pružinami, které drží lamely v jedné rovině. Pomocí rolet 
můžete snadno změnit den na noc. Postup-ným spouštěním 
rolet lze regulovat intenzitu slunečního záření, což přispívá ke 
zlepšení kvality bydlení a zabraňuje poškození vybavení 
Vašeho bytu. Předokenní rolety CLASSIC jsou celohliníkový 
systém vyrobený podle belgické technologie, který splňuje 
požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka. Jsou určeny pro 
dodatečnou montáž.  
Vodící lišty - extrudovaný hliník,  po obou stranách těsnící 
stírací kartáčky, rozměry 53 x 22 mm (GL100). 
Box - válcovaný hliníkový plech, barva bílá, hnědá, stříbrná, 
šedá, béžová popř. nástřik dle RAL, rozměr od 125 mm do 205 
mm, možnost imitace dřeva ořech BP16 (mimo bočnic, platí 
pouze pro box 150, 165 a 180 mm) a zlatý dub BP18 (mimo 
bočnic a mimo box 125 mm), zakulacený box.



FASADE - rol§da se zaomítacím boxem
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VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Krycí výška 41 mm

Tloušťka 8,6 mm

Váha 2,7 kg/m2

Max. šířka 2800 mm

Max. plocha 6,5 m2

lamela BP41R 
oboustranně drážkovaná VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta      GL100 (standard) GL755 (odsazená)

Box
Hřídel 

40

Hřídel

60

Hřídel 

40

Hřídel

60

137 1630 1470 1230 1000

150 2120 1880 1850 1500

165 2690 2360 2300 2250

180 3200 3000 3200 3080

205 4300 4210 4300 4210
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44

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Krycí výška 44 mm

Tloušťka 9,0 mm

Váha 3,0 kg/m2

Max. šířka 3000 mm

Max. plocha 6,6 m2

lamela BP44R 
oboustranně drážkovaná VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta   GL100 (standard) GL755 (odsazená)

Box
Hřídel 

40

Hřídel

60

Hřídel 

40

Hřídel

60

137 950 850 530 x

150 1350 1250 1150 850

165 1800 1650 1800 1540

180 2250 2100 2250 2100

205 3200 3050 3200 3100

50

V ceně je standardně zahrnuto:
- hliníkový ohýbaný zaomítací box 90°, revizní kryt z 
taženého hliníku - hliníkové boční kryty  
- hliníkové vodící lišty GL100 (53 x 22 mm) s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s 
bočními zarážkami - závěsná pera potažená ochrannou 
vrstvou proti poškrábání lamel -
-ocelová hřídel OCTO40(pouze u lamel BP41R a BP44R a 
manuálního ovládání,v případě elektrického ovládání je 
nutno konzultovat!)) nebo OCTO60 s uložením 
- aretované lamely  BP41R (41 x 8,6 mm),BP50R (50 x 10,7 
mm),BP44R (44 x 9 mm) oboustranně drážkované,  
vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných 
lamel) 
- ovládání popruhem , šňůrou s navijákem opatřeným 
brzdou nebo ovládání elektrickým pohonem MOTOROL 
typ SP2 (mechanické koncové dorazy)

 možnost ovládání klikou (viz příplatkové položky na str. 57)

PK18XXX

PKS1725

PKS3525
PKSXX

Krycí box:

BOX 90° 
standard

Podpěra revizní 
klapky

Revizní 
klapka

-Manuální nebo elektrické ovládání

ROLÁDY FASADE

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY
Krycí výška 55 mm

Tloušťka 14,0 mm

Váha 4,0 kg/m2

Max. šířka 3500 mm

Max. plocha 8,0 m2

lamela BP55R 
oboustranně drážkovaná

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)
Vodící lišta  GL036 (standard)

Box
Hřídel

60

150 950

165 1300

180 1800

205 2600



Rolovací síť:

MR9317-24 standard FIN93 standard

V ceně je standardně zahrnuto:
- hliníkový ohýbaný zaomítací box 90°, revizní kryt z 
taženého hliníku
- hliníkové boční kryty
- hliníkové vodící lišty GL750 (58 x 39 mm) s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními 
zarážkami
- závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti 
poškrábání lamel
- ocelová hřídel OCTO40 nebo OCTO60 s uložením
- aretované lamely BP44R (44 x 9 mm),BP41R (41 x 8,6 mm) 
oboustranně drážkované,
vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných 
lamel)
- ovládání popruhem nebo šňůrou s navijákem opatřeným 
brzdou
- rolovací síť integrovaná do hliníkového boxu rolety + 
hliníkový koncový profil
s rozvorným zavíráním a s těsnícím kartáčem

FASADE - rol§da s integrovanou sítí

- Lamely BP41R a BP44R  s integrovanou sítí

- Manuální nebo elektrické ovládání

max 12 mm
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Utěsnění sítě:

VARIANTA 
„A“ OKNO S 
MALOU OKAPNICÍ

VARIANTA „C“
OKNO BEZ OKAPNICE

VARIANTA 
„B“ OKNO S 
VELKOU OKAPNICÍ



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 .

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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