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Külső hővédő roló SCREEN SKY 

 

 

V - roló magassága   

v - üveg magassága kívülről   

S - roló szélessége   

s - üveg szélessége kívülről   

A - távolság a nyilások között az alsó borításon, a roló felfogatására, (ha ezzel el van látva)   

B - távolság a nyilások között az felső borításon, a roló felfogatására, (ha ezzel el van látva)   

C - távolság a felső nyilásoktól a roló széléig (max 35mm)  
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Méréshez javasoljuk a tetőablakot kibillenteni és belűlről mérni a szükséges méreteket.  

Szélesség: 

Az üveg szélességét (s) mm-ben mérjük  és a mért értékhez minimálisan 80mm-t javasolunk 

hozzáadni az átfedésre. A teljes mért érték (S) muszáj, hogy figyelembe vegye a külső borítás 

(burkolat) alakját és nagyságát. 

Az így mért érték a roló megrendelési mérete. 

A roló szélességét mm-er pontosan gyártjuk  400mm-től - 1200mm-ig. 

A szövet szélessége (a tényleges árnyékolt szélesség) 22mm-rel kissebb, mint a roló teljes mért 

értéke.  

A megadott határokon kívüli méreteket konzultálni kell a gyártóval. 

Magasság: 

Az üveg magasságát (v) mm-ben mérjük  és a mért értékhez minimálisan 150mm-t javasolunk 

hozzáadni az átfedésre. A teljes mért érték, (V) muszáj, hogy figyelembe vegye a külső borítás - 

(burkolat) alakját és nagyságát. A maximális lehetséges árnyékolt magasság 1600mm-er. 

A megadott határokon kívüli méreteket konzultálni kell a gyártóval. 

Az alsó akasztók elhelyezése: 

Ha a tetőablak alsó része el van látva rögzítő csavarokkal a borításon (burkolaton), meg kell mérni a 

távolságot a csavarok között (tengelytávolság) (A). Ha a tetőablak nincs ellátva ezekkel a csavarokkal, 

ezt az adatot nem adjuk meg ("0"-át írunk be), a termelésben automatikusan standard méretben 

fogják elkészíteni.  

Megjegyzés: Ha a tetőablakok el vannak látva ezekkel a rögzítő csavarokkal, akkor ezt az értéket 

(tengelytávolság) mindenképpen meg kell adni! 

Ha a tetőablak felső része el van látva rögzítő csavarokkal a borításon (burkolaton), meg kell mérni a 

távolságot a csavarok között (tengelytávolság) (B) és a távolságot a felső széltől (C). Ha a tetőablak 

nincs ellátva ezekkel a csavarokkal, ezt az adatot nem adjuk meg ("0"-át írunk be), a termelésben 

automatikusan standard méretben fogják elkészíteni.  
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