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VOLETS ROULANTS

Tous les volets roulants de la société ISOTRA a.s. se conforment  
à la norme ČSN EN 13659: 2007

Marquage CE européen de conformité - le marquage sur les produits:

Marquage de conformité CE européen - le marquage figurant sur les documents commerciaux d’accompagnement:

Identification de produit CE

Poids de paquet de lames de volet roulant en fonction des valeurs de poids des lames (kg / m2) et de la surface totale du volet roulant (m2)

Norme EN 13659 - Limitation de la force de commande pour la manoeuvre manuelle

Usage de 
lame m2

M 317; M 328; MY 442; AR377 M 317;  
MY 442

MY 442

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
Type de lame kg/m2 poids de paquet de lames (kg)*
M 317 2,80 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 17 18
M 328 2,60 1 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14
MY 442 2,85 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 21 22 24 26 28 29

*Le poids de paquet de lames est arrondi mathématiquement

Manoeuvre Poids max. de paquet de lames (kg)
cordon 5
bande 9
treuil avec manivelle P/Š 9
manivelle 15
moteur 29

Choix de type de manoeuvre en fonction de poids de paquet de lames (kg)

m2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
Type de lame kg/m2

M 317 2,80 6 6 6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5
M 328 2,60 6 6 6 6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
MY 442 2,85 6 6 6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Notes explicatives

bande 1
cordon 2
treuil avec manivelle P/Š 3
manivelle 4
moteur 5
tous les types de manoeuvre 6

 ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
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CPR 020/2017
Store extérieur

Résistance au vent: 0 - 6
Résistance thermique supplémentaire

 ΔR: 0,18 m2.K/W
Facteur de perméabilité total de 

l´énergie solaire gtot: 0,026 - 0,08
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TOLÉRANCES DE PRODUITS  

Fournisseur: ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, TVA: 47679191
Produit: VOLETS ROULANTS

La révision de la tolérance du produit est utilisée pour déterminer les limites de conformité et de non-conformité autorisées du 
produit. Cette feuille peut être utilisée comme argument contre les plaintes des clients non autorisés. Les volets roulants extéri-
eurs se composent d’un certain nombre d’éléments ayant des matérielles caractéristiques et des tolérances de fabrication différ-
entes. Malgré des produits sélectionnés de manière optimale, même avec une nouvelle installation en raison de la tolérance du 
produit, il peut y avoir des différences par rapport à la fonction idéale. Les volets roulants sont un produit constamment exposé 
aux intempéries, notamment à la température, à l’humidité et aux intempéries et la saleté. Celles-ci ont une grande influence 
sur la fonction et l’apparence des volets roulants.
Les écarts par rapport aux valeurs de la table peuvent être corrigés dans une certaine mesure par nos techniciens.
Merci de prendre en compte:
Les valeurs limites indiquées sont basées sur l’état de la technique, les normes techniques applicables et sur la base des années 
d’expérience.

Les valeurs du tableau ne sont valables que pour les volets roulants dans les dimensions de production autorisées, que vous 
pouvez trouver dans notre version actuelle de la fiche technique.

 Caractéristique Description de l´écart toléré Tolérance

1 Largeur de volet roulant

Largeur de volet jusqu´à 2000mm +0, -3mm

Largeur de volet de 2000mm jusqu´à 4000mm +0, -4mm

Largeur de volet plus que 4000mm +0, -5mm

2 Hauteur de volet roulant

Hauteur de volet jusqu´à 1500mm +0, -4mm

Hauteur de volet de 1500 jusqu´à 2500mm +0, -6mm

Hauteur de volet plus que 2500mm +0, -10mm

3 Courbure de paquet de lames Écart de la régularité max. 15mm

4 Marche oblique Écart de la régularité +/- 10mm

5 Longeur de marche de volet Temps de fonctionnement continu du moteur max. 4min

6 Perméabilité de lumière - selon CSN 
EN 14501

il n´y a aucun regard horizontal de la lumière de l´extérieur à l´intérieur en état fermé admissible

il n´y a aucun regard horizontal de la lumière de l´intérieur à l´extérieur en état fermé admissible

7 Acoustique Les bruits de fonctionnement et de débranchement sont donnés par une 
solution technique. admissible

Bruit en fonction de la force du vent. admissible
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VOLETS ROULANTS

▲ Haut degré d‘ombrage et réduction des niveaux de bruit extérieur
▲ Possibilité de manoeuvre électrique
▲ Convient pour un montage additionnel sur un cadre de 

fenêtre ou une façade
▲ Option de variante sous façade ou système de calorifuge
▲ Lames en aluminium remplies de mousse PUR
▲ Option avec moustiquaire intégrée
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Volet roulant Vivera / Vivera-Sectra
Spécification de base de produit

Manoeuvre
Corde - est utilisé pour monter et descendre le volet roulant. Cordon ø 4,5 mm de couleur blanche ou brune.
Bande - est utilisée pour monter et descendre le volet. La largeur de bande est 14 mm de couleur blanche ou brune.
Manivelle - utilisée pour monter et descendre le volet. Manivelle - en plastique et acier (tube de 15,5 mm ou 13 mm). Sortie 

de manivelle à 45 ° ou 90°.
Ressort - utilisé pour monter et descendre le volet. Le volet roulant est manuel, tandis que le volet roulant est sécurisé par 

ressort précontraint, qui est monté dans l’arbre. Il est nécessaire d’utiliser des lames sans trous dans la serrure de 
la barre finale.

Treuil de manivelle de corde - utilisé pour monter et descendre le volet roulant. Couleur blanche ou brune.
Treuil de manivelle de bande - utilisée pour monter et descendre les volets. Couleur blanche ou brune.
Moteur - avec un couple de 4 - 20 Nm est monté dans un arbre octogonal d’un diamètre de 40 mm ou 60 mm. En fonc-

tion des dimensions des volets roulants, plusieurs volets roulants peuvent être commandés simultanément.

2-00330-0000-G

Lame Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface garantie (m2)
min. max. min. max. max. 

M328, M317, MY442 450 1800 800 2500 3

DImensions standardes

Vivera-Sectra

Pour déterminer l´hauteur du box avec la manoeuvre par moteur, nous devons tenir compte du fait que le volet 
s’intègre dans le box avec une hauteur totale de 100 mm plus courte que la norme pour un fonctionnement manuel.
Le box commun pour les volets encastrés fait au maximum 4 m, pour les visibles, il y a le maximal de 5,5 m.

Lame Manoeuvre
Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface garantie (m2)

min. max. min. max. max. 

M328
corde, bande 450 2700 800 4350 3,5
manivelle, moteur 450 2700 800 4350 5,8

M317
corde, bande 450 2900 800 4340 3,2
manivelle, moteur 450 2900 800 4340 6,5

MY442 moteur 450 4000 800 2860 8,5

DImensions standardes

Vivera



6 7

VOLETS ROULANTS

VIVERA (2-00330-0000)
Rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
4-55 Ensemble du box 2-00337-XXXX
4-55 Rivet Al 4x10 Din 7337 A SC 136 6-002680-XXXX
60 MOTEURS (SOMFY) VOLETS ROULANTS 2-00534-0000
60 Suspension Octoeasy - cellule unique, axe 40mm, box 125-165 PR0648/1 6-013917-0000
60 Suspension Octoeasy - cellule unique, axe 60mm, box 125-165 PR0648/2 6-013918-0000
60 Suspension Octoeasy - cellule double, axe 40mm, box 180-205 PR0648/3 6-013919-0000
60 Suspension Octoeasy - cellule double, axe 60mm, box 180-205 PR0648/4 6-013920-0000
61 Manoeuvre manuelle 2-00790-0000
61 Bande 14mm brune / grise PR0143/XXXX 6-001916-XXXX
61 Rouleau de bande  blanc / brun PR0136/XXXX 6-001920-XXXX
61 Ressort OCTO 40-600mm PR0092/10 6-002684-0000
61 Support de ressort MINI pour max. 30kg PR0094 6-002693-0000
61 Reduction pour VR30 PR0095 6-002694-0000
61 Sortie de cable en plastique, noir 6-017078-0000
62 Moteurs (GEIGER) VOLETS ROULANTS 2-00565-0000
63 Moteurs (BECKER) VOLETS ROULANTS 2-01297-0000
70 Coulisse A3 PR0109/XX 6-001786-XXXX
70 Couverture de coulisse ronde FAR-ES PR0329/XX 6-003880-XXXX
70 Vrille 3,5x9,5 DIN 7504 M, Zn A 67/4 6-003096-0000
80 Clip d´arrêtation PR0168/1 3-02239-0000
80 Lame de volet roulant 2-00616-0000
80 Lame en Al M 317 sans trous PR0165/XX/B 6-002606-XXXX
80 Lame de volet roulant en aluminium voir lames
80 Verrouiller 10x3mm dans la lame finale, 8mm PR0254 6-002685-0000
80 Arrêt en rotation ABS - NOIR - PAIRE RP0291/200 6-006288-0001
80 Embout pour SL-ES, noir PR0332/9004 6-012002-9004
80 Listel de terminaison SL-ES PR0331/XXXX 6-012001-XXXX
80 Insertion de joint, ronde pour lame finale PR0288 6-003664-0000
80 Listel de terminaison SL KU-N PR0431/XX 6-010977-XXXX
80 Arrêt en rotation Poly, transparent, PAIRE PR0121 6-001866-0000
80 Serrure en cylindre pour KL rond blanc/brun/gris PR0207/XX 6-002131-XXXX
80 Couverture de serrure pour KL ronde blanche/ brune/ grise PR02208/XX 6-002133-XXXX
80 Contre-poids de listel de terminaison 18x3 PR0123 6-001869-0000

300 Emballage des accessoires - résumé 2-00690-0000
300 Selve - treuil en bande, sans bande - blanc / brun PR0131/XXXX 6-001908-XXXX
300 Selve - treuil en bande, encastré, sans bande - blanc/ brun PR0133/XXXX 6-001913-XXXX
300 Selve - treuil en bande pour manivelle sans bande - bande / brun PR0138/XXXX 6-001914-XXXX
300 Selve - treuil en bande, semi - encastré, sans bande - blanc/ brun PR0286/XXXX 6-003640-XXXX
300 Selve - trauil  en corde pour manivelle, sans corde - blanc/ brun PR0140/XXXX 6-001954-XXXX
300 Selve - treuil en corde, sans corde - blanc/brun PR0135/XXXX 6-001911-XXXX
300 Support extérieure - Al - blanc/ brun SC 209 XXXX 6-001387-XXXX
300 Couverture 10mm ZP0013/XXXX 6-002066-0000
300 Vrille 2,9x6,5, DIN 7981 C, H, Zn, demi tête DZ 224 6-003135-0000
330 Support de moteur MLP.2 125 PR0352-2 6-012064-01252
330 Support de moteur MLP.2 138 PR0353-2 6-012064-01382
330 Support de moteur MLP.2 150 PR0354-2 6-012064-01502
330 Support de moteur MLP.2 165 PR0355-2 6-012064-01652
330 Support de moteur MLP.2 180 PR0356-2 6-012064-01802
330 Support de moteur MLP.2 205 PR0357-2 6-012064-02052
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M317 M328 MY442

Vivera, Heluz Vivera, Heluz Vivera, Heluz

Al Al Al

Data techniques (mm) M317 M328 MY442

hauteur de couverture
épaisseur
épaisseur du matériel
poids
largeur max. 
surface max. 

37
7,6
0,3

2,8 kg/m2

2900
6,5 m2

37
7,8

0,28
2,6 kg/m2

2700
5,8 m2

42
9,3
0,3

2,85 Kg/m2

4000
8,5 m2

Vivera

Paramètres techniques de moteur éléctrique

Axe Surface maximale 
de volet

Moment tournant Tours Temps maximal de 
marche

Puissance Niveau de 
couverture

Longeur de cable

40 3,8 m2 4 Nm 14ot./min. 4 min. 65 W IP44 3 m
40 5,8 m2 9 Nm 14ot./min. 4 min. 100 W IP44 3 m
60 7,9 m2 15 Nm 17ot./min. 4 min. 140 W IP44 1 m
60 4,1 m2 6 Nm 17ot./min. 4 min. 90 W IP44 1 m
60 5,3 m2 8 Nm 17ot./min. 4 min. 90 W IP44 1 m
60 6,6 m2 10 Nm 17ot./min. 4 min. 120 W IP44 1 m
60 7,8 m2 20 Nm 17ot./min. 4 min. 160 W IP44 1 m

Tableau d´enroulement pour axe 40mm 8-bords. 

Dimension de box

Lame

M317 M328 MY442

Hauteur de volet (mm)

manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur

125 1270 1170 1390 1290 - -
138 1600 1500 1720 1620 - -
150 2090 1990 2160 2060 - -
165 2720 2620 2640 2540 - -
180 3260 3160 3260 3160 - -
205 4350 4250 4360 4260 - -

Tableau d´enroulement pour axe 40mm 8-bords. 

Dimension de box

Lame

M317 M328 MY442

Hauteur de volet (mm)

manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur

138 1110 1010 1170 1070 - -
150 1630 1530 1790 1690 - -
165 2230 2130 2340 2240 - -
180 2500 2400 2500 2400 - -

Tableau d´enroulement pour axe 60mm 8-bords.  

Dimension de box

Lame

M317 M328 MY442

Hauteur de volet (mm)

manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur

138 - 720 - 960 - -
150 - 1350 - 1470 - -
165 - 1760 - 2060 - -
180 - 2400 - 2400 - -

Tableau d´enroulement pour axe 60mm 8-bords. 

Dimension de box

Lame

M317 M328 MY442

Hauteur de volet (mm)

manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur manoeuvre manuelle moteur

125 - 780 - 970 - 660
138 - 1220 - 1480 - 950
150 - 1700 - 1960 - 1240
165 - 2250 - 2430 - 1800
180 - 2960 - 2950 - 2260
205 - 4070 - 4010 - 2860

Vivera-Sectra

Lames 
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VOLETS ROULANTS

Mesurage

Montage
L’installation ne peut être effectuée que par un spécialiste qualifié!
Facilité de montage pour l’assemblage: revêtement fini, façade colorée,
rebords (parapets) de fenêtre extérieurs finis.

Espace de montage
• en haut 5 - 10 mm (fermer avec du mastic)
• sur les côtés env. 5 mm
• en bas: laisser une distance de max. 5mm entre la coulisse et 
rebord de fenêtre

Montage dans la façade Montage sur la façade

Volet devant la fenêtre Volet au-dessus la fenêtre Volet encastré

l

h

h

l

l

l

h

h

Les dimensions à commander sont les dimensions du volet fini
Largeur de volet = l
Hauteur de volet = h

Nous mesurons toujours la largeur et la hauteur à au moins trois endroits. La dimension de production du volet est toujours la plus petite 
valeur mesurée. Nous mesurons après avoir monté l’ouverture de construction avec un cadre, ou la fenêtre, quand le baie intérieur et exté-
rieur, y compris les parapets de fenêtre, soient terminés. La manière de mesurage des volets roulants est un sujet tellement spécifique que 
nous vous recommandons de toujours consulter le site technique sur le chantier. D’autres solutions spécifiques sont possibles.

Outils de montage
1. Mètre en ruban
2. Nivelle
3. Crayon
4. Marteau
5. Perceuse électrique et perceuses selon le matériau de base
6. Perceuse sans fil
7. Attachement magnétique
8. Embouts PZ2, PH2, régleur magnétique pour têtes hexagonales 
8 et 10
9. Jeu de clés Allen
10. Câble de montage
11. Petit cliquet et écrou 8
12. Jeu de tournevis électrique isolé
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Contrôle
Avant l’assemblage, nous recommandons de vérifier toutes les pièces lors de la livraison de la marchandise, évitant ainsi d’éventuels prob-
lèmes. Si vous avez des commentaires concernant l’installation ou le volet propre, veuillez en informer le fabricant.

Procédé d’assemblage
1. Vérifiez les dimensions du volet et l’ouverture ou de la fenêtre
2. Coupez la sortie de bande, câble ou de la manivelle de treuil et percez un passage sur le mur ou la fenêtre. Pour éviter l´endommagement 

de la bande, il est nécessaire de percer ce passage pour la bande aussi perpendiculairement que possible. Faites attention lorsque vous 
percez le trou pour le tige de manivelle, le carré doit être placé au centre du trou de forage et ne doit pas toucher les murs du trou et donc 
les frotter. (Pour une bande de 14 mm, percez environ 16 mm / pour une bande de 23 mm env. 32 mm / pour câble, percez env. 10 mm 
/ pour le  treuil - suivez les instructions.

Nous sommes attentifs 
à la place horizontale 
et verticale précies des 
volets.

Découper le joint
à voir image sur l’autre
page.

env.

3.  Faites glisser les coulisses dans le pied du jou latéral, en véri-
fiant le même la hauteur des coulisses. (En glissant la coulisse 
dans le jeu, le penchant dans le jeu ne doit pas être endom-
magé.

4.  Marquage des points de perçage où les vis sont serrées. 
(Dimension en fonction de la maçonnerie et des vis utilisées.)

Perçage en gradins
pour l’utilisation de 
embouts de couver-
ture en PVC

Perçage de coulisses
(sans embouts de 
couverture)

Manoeuvre par bande ou corde: 

5.  Faites glisser la sortie de bande, tube en plastique, rouleau 
de ruban, etc. sur la bande (rouler vers le bas, brosser).

6.  Accrochez la bande ou le cordon dans la pince à ressort de 
sorte que la bande s‘enroule automatiquement à mesure 
que le paquet monte dans le bobineur (selon la version, le 
bobineur doit être ouvert et la bande est accrochée et ver-
rouillée dans le mécanisme à ressort).

 Notez que lorsque vous raccourcissez la bande, le paquet 
doit être déroulé. Lorsque vous travaillez avec la bande, le 
mécanisme en ressort doit être sécurisé de remontage!

7.  Fixez le bobiner sur le cadre de la fenêtre ou sur le mur.
8.  Fixez la sortie de bande sur le mur ou au cadre de la fenêtre 

(Le rouleau facilite le mouvement de la bande).
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VOLETS ROULANTS

Manoeuvre par moteur: 

9.  Amenez le câble du moteur à la boîte de jonction.
 Attention: Il est nécessaire de connecter les câbles conformément au dessin du fournisseur du moteur. Les travaux avec des com-

posants électriques doivent être effectués par des spécialistes qualifiés. Pendant le câblage, toute l’alimentation doit être débranchée. 
Les moteurs sont déjà préréglés, mais en place de l’installation du volet roulant ils doivent être testés et les réglages de limites ajustés.

Manoeuvre par manivelle: 

10.  Passez à travers les murs carré et fixation dans le treuil conique (dans le box, selon la version, le carré doit être raccourci).
11.  Fixez la charnière au mur ou au cadre de la fenêtre avec les vis fournies.
12.  Insérez la manivelle (tube profilé) dans le siège à charnière et fixez-la à l’aide du clip de fixation (bague en plastique).
13.  Fixez le support de la manivelle au cadre de la fenêtre ou au mur.
14.  Conception du box pour encastrer:

•	 Avant de commencer les travaux de plâtrage, il est nécessaire de couvrir les joints entre le box et le mur avec un joint de grande surface.
 (Des fixations et des renforts supplémentaires sont utilisés pour éviter les fissures de contrainte.)

quantité de fixations d´une coulisse: 

Hauteur du volet à  150 cm > 2 points de fixation dans une coulisse
Hauteur du volet à  250 cm > 3 points de fixation dans une coulisse

Ces données sont valables lorsqu’elles sont installées dans une maçonnerie suffisamment porteuse. Il en va de même pour les données 
des attaches livrées. Le matériel de fixation doit être choisi en fonction de la résistance de la maçonnerie et des conditions statiques du cas 
particulier.

Perçage de coulisses 

Les volets doivent être installés et entretenus 
par experts formés!
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Variantes de montage

Montage, Vivera, Sectra

Montage A
Montage sur châssis de fenêtre. Préparez l‘ouverture pour le 
passage des mécanismes de commande à l‘intérieur, selon le type 
de manoeuvre, nous préparons le passage pour le cordon, la ma-
nivelle ou le câble électrique et faîtes le volet roulant descendre 
vers le bas. Placez le box sur les coulisses puis vissez l‘ensemble sur 
le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis avec des couvertures. Après 
vérification de la fonctionnalité des volets, fixez la sortie pour le 
cordon, bande ou manivelle à l‘intérieur. Dans le cas de manoeu-
vre électrique nous faisons connexion électrique, et seulement 
par une personne qualifiée. Les inconvénients du montage sans 
le profil de l´élargissement sur la fenêtre, c’est la réduction de la 
luminosité de la fenêtre.

Coupage du joint de coulisse

Pour éviter que le paquet ne se coince dans l’entrée:
• le joint de la coulisse doit se trouver sur le dessus de 

l’entrée 15 mm du bord supérieur découpé. (Avant de 
monter les coulisses)

Il doit être possible de démonter la couverture du box 
toujours.  Par conséquent, la couverture ne peut être ni 
encastré ni fixé à l’immeuble. Pour réaliser des box en-
castrés sous le plâtre, il y a la bande fixé au joue par le 
rivet, qui peut être plâtré.

mal ! correctement correctement
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VOLETS ROULANTS

Montage de volets roulants Vivera-Sectra

Montage A
Montage sur le cadre de fenêtre. Préparez l‘ouverture pour lla 
sortie des mécanismes de commande à l‘intérieur. Selon le type 
de manoeuvre, préparez le passage pour cordon, manivelle ou 
câble électrique et abaissez le volet à la position inférieure. Placez 
le box sur les coulisses puis vissez le tout complet sur le cadre de 
la fenêtre. Couvrez les vis par les couvertures. Après avoir vérifié 
le fonctionnement des volets, fixez la sortie de cordon, bande ou 
manivelle à l‘intérieur. Dans le cas de manoeuvre éléctrique, la co-
nnexion électrique doit être faite, et seulement par une personne 
qualifiée. Percez les trous d´arrêtation de la moustiquaire dans la 
coulisse. Le volet roulant SECTRA peut également être monté dans 
les poches ou les linteaux.

Montage de volets roulants Vivera, Sectra - encastrés

Montage A
Montage sur la cadre de fenêtre. L‘avantage de ces volets est 
qu‘ils se cachent sous une façade ou un système d‘isolation ther-
mique, ils ne nuisant pas à l‘esthétique de bâtiments. Nous pré-
parons l´ouverture pour le passage des mécanismes de contrôle à 
l‘intérieur, selon le type de manoeuvre, nous préparons un passage 
pour un cordon, une manivelle ou un câble électrique et abaissez 
le volet dans sa position basse. Mettez le box sur les coulisses puis 
vissez le tout complet sur le cadre de la fenêtre. On couvre des vis 
avec des couvertures. Après avoir vérifié le fonctionnement des 
volets, fixez la sortie de cordon,  bande ou manivelle à l‘intérieur. 
Dans le cas de manoeuvre éléctrique, la connexion électrique est 
faite par la personne seulement avec les qualifications appropriées.
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Montage B
Montage inversé sur le cadre de fenêtre. La box est vissé face au 
cadre des fenêtres et les coulisses sont éloignées de la fenêtre en 
fonction de la dimension du box. Nous préparons le passage pour 
la sortie des mécanismes de commande à l‘intérieur. Selon le type 
de manoeuvre, préparez le passage pour cordon, manivelle ou ca-
ble électrique et abaissez le volet. Placez le box sur les coulisses puis 
vissez l‘ensemble sur le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis par les 
couvertures. Vissez les coulisses dans le baie de fenêtre. Après vérifi-
cation de fonctionnalité de volets, attachez  la sortie de cordon, ban-
de ou manivelle à l‘intérieur. Dans le cas du manoeuvre électrique, 
nous faisons la connexion électrique, et seulement par une perso-
nne qualifiée.

Montage D
Montage sur le cadre de fenêtre de l‘intérieur. C‘est pratique-
ment un montage A, à la différence que le contrôle et le volet sont 
à l‘intérieur de la maison. Mettez le box sur les coulisses, puis vissez 
le tout complet sur le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis avec des 
couvertures. Nous allons compléter le contrôle - manoeuvre. Après 
avoir vérifié le bon fonctionnement du volet, fixez la sortie de cor-
don, bande ou manivelle à l‘intérieur. En cas de contrôle électrique 
effectuez le raccordement électrique, et uniquement par une per-
sonne disposant des qualifications.

Montage E
Montage sur la façade. Préparez l‘ouverture pour le passage 
des mécanismes de commande à l‘intérieur. Selon le type de ma-
noeuvre, préparez le passage pour cordon, manivelle ou cable 
éléctrique et abaissez le volet roulant vers le bas. Placez le box sur 
les coulisses puis vissez l‘ensemble sur la façade. Couvrez les vis 
avec des couvertures. Après vérification attachez les sorties pour 
le cordon, bande ou ,amivelle à l‘intérieur. Dans le cas du contrôle 
électrique, nous faisons la connexion électrique, et seulement par 
une personne qualifiée. Les coulisses devraient avoir des arrêts.

Montage de volets roulants Vivera
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VOLETS ROULANTS

Volet roulant avec manoeuvre par bande - coupe verticale

23

60

Coupes schématiques pour les types de manoeuvre particuliers

Remarque: Il s’agit d’un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.
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Volet roulant avec bobineur de manivelle - coupe verticale

Remarque: Il s’agit d’un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.
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VOLETS ROULANTS

Volet roulant avec manoeuvre par manivelle - coupe verticale

450
Ø12

9

Ø
24

Ø
12

29

Ø
21

45
˚

56

41

Remarque: Il s’agit d’un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.
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Cardant
PR0186
(6-002710-0000)

 47 
 8

5 

 23 

 7
3 

 12,5 

 
5 

45°-90°

X

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

TYČ S KLIKOU

22
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VOLETS ROULANTS

Volet roulant avec manoeuvre par ressort et moteur - coupe verticale

Remarque: Il s’agit d’un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.
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Boxes pliés (Vivera, Sectra)

Box plié, 20° Box plié, 45°

Box plié, version droite, 90° Box plié, rond d´un quart

A

B

D

20°

C

VELIKOST A B C D
100 100 100 87 63
125 129 125 106 88
138 138 136 115 99
150 152 150 127 113
165 167 165 142 128
180 182 181 153 143
205 206 207 175 170

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

BOX VÁLCOVANÝ 20

A

B

D

45°

C

VELIKOST A B C D
125 128 126 95 88
138 138 138 104 104
150 150 151 111 116
165 170 168 120 126
180 185 182 131 145
205 205 207 149 168
230 232 230 162 186
254 254 253 176 208

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

BOX VÁLCOVANÝ 45

A

B

C

D

VELIKOST A B C D
100 100 100 100 65
125 129 125 127 86
138 138 136 135 101
150 152 150 151 112
165 167 165 167 127
180 182 181 182 142
205 206 207 206 172

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

BOX VÁLCOVANÝ 90

A

B

D

C

VELIKOST A B C D
138 138 137 70 101
150 152 151 76 115
165 167 167 87 130
180 182 182 92 145
205 206 205 106 166

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

BOX VÁLCOVANÝ ČTVRTKULATÝ

Box plié, rond

A

B

D

C

VELIKOST A B C D
138 139 118 78 145
150 152 131 84 160
165 167 143 92 173
180 180 156 99 188
205 206 179 113 215

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

BOX VÁLCOVANÝ ZAOBLENÝ

Vivera
Dimension A B C D

138 139 118 78 145
150 152 131 84 160
165 167 143 92 173
180 180 156 99 188
205 206 179 113 215

Sectra
Dimension A B C D

138 139 118 78 145
150 152 131 84 160
165 167 143 92 173
180 180 156 99 188

Sectra
Dimension A B C D

138 138 136 115 101
150 152 150 27 113
165 167 165 142 128
180 182 181 153 143

Vivera
Dimension A B C D

125 129 125 106 88
138 138 136 115 101
150 152 150 27 113
165 167 165 142 128
180 182 181 153 143
205 206 207 175 170

Vivera
Dimension A B C D

138 138 137 70 101
150 152 151 76 115
165 167 167 87 130
180 182 182 92 145
205 206 205 106 166

Sectra
Dimension A B C D

138 138 137 70 101
150 152 151 76 115
165 167 167 87 130
180 182 182 92 145

Vivera
Dimension A B C D

125 128 126 95 88
138 138 138 104 104
150 150 151 111 116
165 170 168 120 126
180 185 182 131 145
205 205 207 149 168

Sectra
Dimension A B C D

138 138 138 104 104
150 150 151 111 116
165 170 168 120 126
180 185 182 131 145

Vivera
Dimension A B C D

125 129 125 127 86
138 138 136 135 101
150 152 150 151 112
165 167 165 167 127
180 182 181 182 142
205 206 207 206 172

Sectra
Dimension A B C D

138 138 136 135 101
150 152 150 151 112
165 167 165 167 127
180 182 181 182 142

Les dimensions figurant dans le tableau correspondent aux cotes précises de l’enveloppe. Pour placer une 
enveloppe dans un linteau il faut ajouter à la cote « A » 3 mm et à la cote « B » 6 mm.
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VOLETS ROULANTS

BOX: 125, 138, 150, 165, 180, 205

Épaisseur du box: 1mm

Box

BOX: 125, 138, 150, 165, 180, 205

 

   max.š. = 4500mm 
max.v. = 4350mm 
max.plocha=5,8m2 

W 

H

Box commun - double coulisse

Box commun - 2x coulisse simple

largeur max. *  = 4500 mm

hauteur max.    = 4350 mm

surface max.        = 5,8 m2

BANDE 14mm CORDON

DOUBLE

*largeur max. pour la version Plasterax est 4000mm
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Place de manoeuvre

 1
/2

 
 1

/2
 

 15 

 2
5 

 9 GL9
GL4

GP9

GP4

KLIKA - VÝVOD KLIKY

 12 

KL1

KL2

KL3

KL4

KL5

KP1
KP4

KP5

KP2

KP3

MOTOR - VÝVOD MOTORU

MANIVELLE - SORTIE DE 
MANIVELLE

MOTEUR - SORTIE DU 
MOTEUR
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VOLETS ROULANTS

Volet roulants avec moustiquaire intégrée - box visible

maçonnerie

isolation plâtre intérieur

moustiquaire

ou doubloure

fenêtre

fenêtre

plâtre intérieur

rebord de fenêtre 
intérieur

si nécessaire fixation du box 
aditionnelle

si double poutre, l´espace suffisant 
pour la sortie de bande ou manivelle 
doit être crée

joints d’étanchéité pour 
protéger contre l’humidité ou la 
largeur de jour correspondante 
pour assurer le drainage

il faut prendre soin de créer
l´espace suffisant pour les surplombs
de gouttières situées près du joint de 
fenêtre

il est nécessaire de créer l´espace 
suffisant - pour enroulement de 
bande / profondeur d´ailes (etc.)

ruban isolant à trois côtés adapté pour les jours

paquet de volet pour l´axe 8mm

couverture de révision

coulisse A 20

appui de fenêtre externe

coulisse A 20

plâtre externe

maçonnerie

si nécessaire, il faut l´équiper par 
l´isolation

Box de volet roulant
(20°, plié, dimension 138)

Détail de connexion - vue du côté (partie 
supérieure)

Détail de connexion - vue du côté  
(partie basse)
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Volet roulants avec moustiquaire intégrée - box encastré

maçonnerie

plâtre externe avec renforcement

système isolé monté sur le box encastré

plâtre intérieur avec renfort

moustiquaire

ou doubloure

fenêtre

fenêtre

plâtre intérieur

rebord de fenêtre 
intérieur

si nécessaire fixation du box 
aditionnelle

si double poutre, l´espace suffisant pour la 
sortie de bande ou manivelle doit être crée

il faut prendre soin de créer
espace suffisant pour les surplombs
de gouttières situées près du joint de fenêtre

il est nécessaire de créer l´espace 
suffisant - pour enroulement de 
bande / profondeur d´ailes (etc.)

renforcement si besoin, éventuellement 
avec des couches

paquet de volet pour l´axe 8mm

coulisse encastrée PS-V

couverture de révision

coulisse A 20

le box ne doit pas se bouger et doit être 
attaché en plus

appui de fenêtre externe

coulisse A 20

plâtre externe avec renforcement

maçonnerie

système d’isolation thermique

système d’isolation thermique

box encastré
(20° plié, dimension 138)

Détail de connexion - vue du côté  
(partie supérieure)

Détail de connexion - vue du côté  
(partie basse)
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VOLETS ROULANTS

Coulisses

Coulisse A3 (6-001786-xxxx)

Coulisse A5 (6-002595-xxxx) Coulisse A3-ES (6-003879-xxxx)

Coulisse A4 (6-001788-xxxx)

Coulisse A8-12 (6-002599-xxxx) Coulisse A8-20 (6-002600-xxxx)



Coulisse A15 (6-001794-xxxx)

Coulisse DF-A3 (6-002601-xxxx) Coulisse DF-A5 (6-001808-xxxx)

Coulisse A20 (6-001926-xxxx) Sectra

34



VOLETS ROULANTS

3535

Coulisses - éléments de sécurité

Coulisse A 3-ES (6-003879) Couverture ronde de coulisse FAR-ES (6-003880)
53

22

15

26
,2

38

56
20

Couverture de coulisse FAG-ES (6-012000) Cooulisse spéciale, de terminaison (6-012001)

56

29

20

39

27

8,8
10

29

34

Remarque: Les éléments de sécurité pour les coulisses ne peuvent être sélectionnés que pour la lame MY442, un barre finale spéciale est fournie automa-
tiquement.
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M317 M328 MY442

Vivera, Heluz Vivera, Heluz Vivera, Heluz

Al Al Al

Lames

Data techniques (mm)

M317 M328 MY442

hauteur de couverture
épaisseur
épaiseeur de matériel
poids
largeur max. 
surface max. 

37
7,6
0,3

2,8 kg/m2

2900
6,5 m2

37
7,8

0,28
2,6 kg/m2

2700
5,8 m2

42
9,3
0,3

2,85 Kg/m2

4000
8,5 m2

Couleurs de lames standardes
M317 M328 MY442

01 blanc
02 gris clair
03 brun de velours
04 beige clair
05 beige foncé
07 naturel
09 bronze
11 avr
12 teck
13 vert mousse
14 rouge magenta
22 chaîne d´or
23 gris plus clair
27 blanc crème
28 vert sapin
37 gris velours
38 gris anthracite
39 bleu acie
84 ivoire
85 aluminium gris 9007
87 imitation acier inoxydable
autre (suite à la consultation)

l

lx
l

lx
x
l

x
x
x
lx
x
l

lx
lx
x
x
l

x
lx
x
x

01 blanc
02 gris clair
03 brun de velours
04 beige clair
07 naturel
13 vert mousse
22 chaîne d´or
27 blanc crème
30 jamaica - brun
35 beige de sable
38 gris anthracite
81 acajou
82 “chêne irlandais“
84 ivoire
86 noix
autre (suite à la consultation)

l

lx
l

lx
l

lx
l

lx
lx
lx
l

x
x
lx
lx

01 blanc
02 gris clair
03 brun de velours
04 beige clair
07 naturel
13 vert mousse
22 chaîne d´or
23 gris plus clair
27 blanc crème
30 jamaica - brun
35 beige de sable
38 gris anthracite
84 ivoire
86 noix
autre (suite à la consultation)

lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx

l     prix et délai standard
lx     prix standard et délai à consulter
x      extra charge et délai à consulter

01   blanc 02   gris clair 03   brun de velours 04   beige clair 05   beige foncé 07   naturel 09   bronze  

11   avr 12   teck 13   vert mousse 14   rouge magenta 22   chaîne d´or 23   gris plus clair 27   blanc crème  

28   vert sapin 30   jamaica - brun 35   beige de sable 37   gris velours 38   gris anthracite 39   bleu acie 81   acajou  

82   “chêne irlandais“ 84   ivoire 85   aluminium gris 9007 86   noix 87   imitation acier inoxydable

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.

quarz-šedá
podobný RAL 7039

bílá 9016
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světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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jamaica hnědá

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

antracit. šedá
podobný RAL 7016

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová přírodní krém. bílá
podobný RAL 9001

purpur. červená
podobný RAL 3004

ALUKON – přehled barev 
Hliníkové válcované vypěněné vratové lamely

teak zlatý dub

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách jsou dodávány jen hliníkové vypěněné vál-
cované vratové lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků. Vzhledem k našemu 
širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost lamel. Také 
musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí.

U imitací dřeva teak, zlatý dub a mahagon je úmyslně vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě 
dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel 
a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost struktury dřeva.

mech. zelená
podobný RAL 6005

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.
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Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.

quarz-šedá
podobný RAL 7039

bílá 9016

O
bj

. č
ísl

o.
 8

97
12

06
02

ALUKON – přehled barev
Hliníkové válcované vypěněné roletové lamely

jedl. zelená
podobný RAL 6009

písková béžová

zlatý dub purpur. červená
podobný RAL 3004

bílá světle šedá samet hnědá světle béžová

tmavě béžová

přírodní

bronzová dřevo-dub teakjedl. zelená
podobný RAL 6005

santiago šedásvětlejší šedá

jamaica hnědá

krém. bílá

samet šedá

antrazit. šedá
podobný RAL 7016

ocel. modrá
podobný RAL 5011

šedý stín

šedá aluminium 
podobný RAL 9007

ořech

imitace nerezi

sv. slonová kost
podobný RAL 1015

hlubinná černá
podobný RAL 9005

irish oakmahagon

Technické změny vyhrazeny. Odchylky v barvách jsou způsobeny tiskem.
Stand 04/15 cz.

Printed in Germany

U uvedených barev se jedná o standartní a zvláštní barvy. Ve výše uvedených barvách nejsou dodávány všechny roletové hliníkové vypěněné 
lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
otvorů.
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lamely. Konkrétní údaje najdete v našem katalogu metráže nebo ceníku finálních výrobků.

Vzhledem k našemu širokému sortimentu barev a produktů a kvůli různým dodavatelům pásoviny nemůžeme zaručit barevnou shodnost 
lamel. Také musí být akceptovány malé odchylky u jedné barvy a lamely, pokud leží v rámci tolerancí. U imitace dřeva zlatý dub je úmyslně 
vytvořena rozdílná struktura dekoru, proto dochází k rozdílům v kresbě dřeva. Aby nedocházelo k velkým odchylkám mezi jednotlivými 
lamelami, tak se musí při skládání pancíře změnit pořadí lamel a různě je zamíchat. Nedáváme záruku na barevnou jednotnost a shodnost 
struktury dřeva.

Rolety nejsou zatemňovací zařízení. Při spuštění rolet. pancíře, zvláště u bílých a světlých roletových lamel, může docházet k propouštění 
světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
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světla v oblasti prosvětlovacích otvorů. Pokud mají být vnitřní prostory během dne zatemněny, je nutné použít jen lamely bez prosvětlovacích 
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VOLETS ROULANTS

Composants
Bobineur de bande PR0131
6-001908-XXXX
Version de couleur: blanc, brun

Bobineur de bande encastré PR0133
6-001913-XXXX
Version de couleur: blanc, brun

Bobineur de bande semi-encastré PR0286
6-003640-XXXX
Version de couleur: blanc, brun

Treuil de bande pour les versions atypiques

6-002071-0000

métalique plastique

6-011360-0200
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Sorties

Sortie de bande PL0146
6-001918-XXXX

Enrouleur de cordon PR0148
6-001923-XXXX

Couleur de bande: gris, brun
Hauteur 18 mm

Embout de coulisse ZP0011
6-009203-0000

Sortie spirale (100/200mm) PR0149
6-001922-0000

Arrêt
6-005477-xxxx

Version de couleur
- blanc
- brun
- gris
- beige
- brun nougat

A = 28mm
Version de couleur: blanc, brun, gris, noir, beige

60

52

24 19

Couleur de bande: blanc - gris, brun
Hauteur 28 mm

10

28

100

14
5

10
L

15

Soupages à ressort PR0102
6-001871-0000
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VOLETS ROULANTS

Arrêt du volet PR0788
3-03179-0000

Étriers pour box plié 20°

Accrochage Octoeasy

Accrochage Octoeasy - unique, axe 40 mm, box 125-165  PR0648/1  6-013917-0000
Accrochage Octoeasy - unique, axe 60 mm, box 125-165  PR0648/2  6-013918-0000
Accrochage Octoeasy - double, axe 40 mm, box 180-205  PR0648/3  6-013919-0000
Accrochage Octoeasy - double, axe 60 mm, box 180-205  PR0648/4  6-013920-0000
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Insert d’étanchéité stabilisateur en PVC PR0430
6-001796-0000

Coulisse de terminaison

Coulisse de terminaison standarde 
PR0431 6-010977-XXXX

Coulisse de terminaison stan-
darde – pour arrêt encastré 
PR0115 6-001858-XXXX

7

5

30

18

53

Arrêt tournant RP0291
6-006288-XXXX

Version de couleur: blanc, noir
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VOLETS ROULANTS

Double tourillon de l´axe
6-010973-0000

Version de couleur: blanc

Serrure en cylindre PR0207
6-002131-xxxx

330

60

Axe téléscopique (axe 60mm) PR0206
6-001878-0060

Axe téléscopique (axe 40mm)
6-001878-0040

Tige avec manivelle(120/130/140/150/160mm)
6-001883-0000
6-002704-0000
6-002706-0000
6-002707-0000
6-002708-0000

rainure dans coulisse pour serrure cylindrique




