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Střešní roleta SCREEN SKY 

 

 

V - výška rolety 

v - výška skla pohled z venku 

S - šířka rolety 

s - šířka skla pohled z venku 

A - vzdálenost mezi otvory v dolní části oplechování pro upínací háky rolety ( pokud existují ) 

B - vzdálenost mezi otvory v horní části oplechování ( pokud existují ) 

C – vzdálenost horních otvorů od okraje rolety ( max 35mm ) 
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Při měření doporučujeme střešní okno překlopit a potřebné rozměry měřit z interiéru. 

Šířka : 

Měříme v milimetrech světlost okenního křídla ((Šířka skla = s) a k naměřené hodnotě doporučujeme 

připočítat min. 80mm pro překrytí. Celkový naměřený údaj (S) musí zohledňovat tvar a velikost 

oplechování měřeného střešního okna.  

Takto naměřený údaj je objednací rozměr rolety. 

 

Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry od šířky 400 mm do šířky 1200 mm.  

Šírka látky (skutočná zatienená šírka) je o 22 mm menšia, ako je celková nameraná hodnota rolety.  

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

Výška: 

Měříme v milimetrech světlost okenního křídla (Výška skla = v) a k naměřené hodnotě doporučujeme 

připočítat min.150mm pro překrytí. Celkový naměřený údaj (V) musí zohledňovat tvar a velikost 

oplechování měřeného střešního okna. Maximální výška zastínění je 1600 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutné rovněž konzultovat s výrobcem. 

Umístění spodních háků: 

Pokud je střešní okno ve spodní části křídla opatřeny jistícími šrouby přes oplechování, zaměříme 

vzdálenost (rozteč os) mezi těmito šrouby (A). Jestliže střešní okno těmito jistícími šrouby vybavené 

není, tento údaj se neudává (ponechte hodnotu "0") a bude přiřazen při výrobě rolety automaticky ve 

standardním provedení. 

Pozn.: Pokud je střešní okno, ve spodní části, vybavené jistícími šrouby, vzdálenost (rozteč os) mezi 

těmito šrouby uvádějte vždy! 

Pokud je střešní okno v místě uchycení horního boxu opatřeny jistícími šrouby přes oplechování, 

zaměříme vzdálenost (rozteč os) mezi těmito šrouby (B) a vzdálenost od horní hrany (C). Jestliže 

střešní okno těmito jistícími šrouby vybavené není, tento údaj se neudává (ponechte hodnotu "0") a 

bude přiřazen při výrobě rolety automaticky ve standardním provedení. 

 

 

 

 


