
systém top

systémy vedení

systém frame vedení zafrézovanévedení šroubované

směr posuvu
lze kombinovat do všech systémů vedení
šíře pancíře y = max. 120 cm pro oba směry vedení
výška pančíře x = max. 210 cm pro oba směry vedení
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označení vnitřních rozměrů skříňky
x, y, z jsou vnitřními rozměry skříňky

koncová lišta 
(dodána po 10 cm)

vodící lišta 
(dodána v délkách 2,5 m  

– nutné nakrátit)

krycí lišta 
(dodána po 10 cm)

pancíř 
(dodán v délkách 2,5 m  

– nutné nakrátit)

krácení pancíře
pro top, frame, šroub na zafrézování

systém frame
pancíř E23 = y – 9
pancíř metallic-line = y – 12

systém top
pancíř E23 = y – 9
pancíř metallic-line = y – 12

vedení šroubované
pancíř E23 = y – 9
pancíř metallic-line = y – 12

vedení zafrézované 
pancíř E23 = y + 14
pancíř metallic-line = y + 11

podlepení pancíře
Po sestavení jednotlivých profilů 
je třeba zafixovat hotový roletový 
pancíř na zadní straně textilní lepicí 
páskou. Zabrání se tím vzájemné-
mu posouvání jednotlivých profilů 
při montáži do skříně. Při podlepo-
vání by měly být jednotlivé profily 
v pancíři stlačeny na nulovou vůli. 
Odstup pásky od vnějšího okraje 
pancíře činí 50–100 mm.

sestavení jednotlivých profilů podlepení pancíře E23 podlepení pancíře metallic-line

D < 800 mm 3x 
D > 800 mm 4x

D 

D 

D < 600 mm 2x 
D > 600 mm 3x

y

pancíř E23

pancíř metallic line

y

pancíř E23

pancíř metallic line

(y = vnitřní šířka skříňky)



krácení krycí lišty  (y = vnitřní šířka skříňky)

systém top
krycí lišta = y – 24

systém frame
krycí lišta = y – 26

vedení zafrézované
krycí lišta = y 

vedení šroubované
krycí lišta = y 

(y = vnitřní šířka skříňky)

(x = vnitřní výška skříňky)

Pro všechny systémy vedení je umístění vodících lišt pod strop a za záda stejné.
Délka vodících lišt pod strop a za záda v je shodná s výškou pancíře x.  

vodící lišta za záda pro všechny systémy vedení = x – z
vodící lišta pod strop pro systém TOP, FRAME = z – 120
vodící lišta pod strop pro vedení šroubované = z – 100 
vodící lišta pod strop pro vedení frézované = z – 140 

krácení vodících lišt

krácení vodících lišt pod strop a  zadu

krácení koncové lišty
systém top
pro pancíř E23 = y – 31
pro p. metallic line = y – 13

systém frame
pro pancíř E23 = y – 28
pro p. metallic line = y – 13

vedení zafrézované
pro pancíř E23 = y – 7
pro p. metallic line = y + 11 

vedení šroubované
pro pancíř E23 = y – 31
pro p. metallic line = y – 15

systém top
spodní díl = x – 65
spodní díl pro var. šnek = x – 85
horní díl = x

systém frame
spodní díl = x – 65
spodní díl pro var. šnek = x – 85
horní díl = x + 26

vedení zafrézované
vodící lišta = x – 70

vedení šroubované
vodící lišta = x – 50

montážní rady, doporučení:
1)  namontujte krycí lištu u systému TOP a FRAME vystřeďte pomocí vodících profilů
2)  s montáží vodících lišt začněte ode dna korpusu, sestavte vodící lišty spolu s elementy
3)  dle obrázku nasaďte pancíř společně s koncovou lištou do vodících profilů, 
 při frézované variantě pancíř nasaďte před montáží dna korpusu skříňky
4) pro bezproblémové fungování roletového systému doporučujeme zhotovit „falešná“ záda

Gratulujeme Vám k úspěšnému zvládnutí montáže.

Umístění vodící lišty na zafrézování je  
o 15 mm od hrany korpusu na osu lišty.

Kooplast s.r.o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice, provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel./fax: +420 516 456 343, 516 455 204, mobil: +420 602 567 305, info@kooplast.cz, www.kooplast.cz
IČ: 25328565, DIČ: CZ25328565, bankovní spojení: 194871760257/0100, 303781393/0300
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchod. soudem v Brně, oddíl C, vložka 26161.

art. čislo výrobek objedn. číslo barva balení cena 
(bm) (kč/bm)

RB
1C

RB
70

RB
02

RB
3A

RB1C/01
RB1C/02
RB1C/03
RB1C/ch
RB1C/F56
RB1C/F173
RB1C/F224
RB1C/F179
RB1C/F053
RB1C/F797
RB1C/tr

černá
bílá
šedá
chrom
buk
třešeň II.
javor
bříza
třešeň havana
calvados
transparentní

RB02/01
RB02/02
RB02/03
RB1C/ch
RB1C/F56
RB1C/F173
RB1C/F224
RB1C/F179
RB1C/F053
RB1C/F797

černá
bílá
šedá
chrom
buk
třešeň II.
javor
bříza
třešeň havana
calvados

RB70/01
RB70/02
RB70/03
RB70/74
RB70/13

černá
bílá
šedá
tm. šedá
hnědá – buk

RB3A/01
RB3A/02
RB3A/03
RB3A/13

černá
bílá
šedá
hnědá – buk

2,5

1,17

2,5

2,5

53,70

58,80

123,30

192,20

224,70

1 pár 23,60
cena za pár

roletový pancíř
uvedené balení nerozměřujeme

středová úchytová lišta

koncová lišta

kluzný kolík 
ke koncové liště

Montáž: vodící elementy FRAME

ceny jsou bez DPH, platné do 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009
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x

v

x = v

(z = hloubka skříňky)


