
Rolety rzymskie
Standardy wykonania

1. Wymiarowanie

2. Rynna

lakierowanej w kolorze białym. Rynna wyposażona jest w rzep ułatwiająca demontaż w celu np. 
uprania.

3,4 cm

3,8 cm

W przypadku rolety RB szerokość tkaniny jest szerokością całkowitą rolety, a mechanizm jest ukryty.



3. Pręt

Do rynny górnej stosujemy pręt aluminiowy o wymiarach 5x5 mm.

4. Mocowania

Do mocowania rynny górnej stosujemy uniwersalne twisty metalowe lakierowane, które umożliwiają 
montaż do ściany lud do sufitu

5. Mechanizmy i pętle (element napędowy)

Rynna jak i mechanizm rolety ukryty jest bezpośrednio za tkaniną.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo rolety rzymskie z mechanizmem sterowanym ręcznie 
za pomocą łańcuszka (pętli). Występują 2 rodzaje mechanizmów (przełożenie 1:1 oraz 1:4). 
Standardowo wykonujemy rolety z mechanizmem o przełożeniu 1:1. Przy szerokościach powyżej 
100 cm zalecamy mechanizm 1:4. (należy zaznaczyć w zamówieniu). Do napędzania mechanizmu 
stosujemy łańcuszek LUX 4,5 mm x 6mm. Pętle łańcuszkowe dostępne są w następujących 
długościach (długość zwisu) : 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Standardowo do naszej 
produkcji używamy pętli o długości 150. Jeśli chcielibyście Państwo inną długość pętli prosimy o 
zaznaczeniu tego w arkuszu zamówień.

5 mm

5 mm



6. Rolki i wspomaganie

7. Szerokość rolety a ilość łańcuszków i ilośc wieszaków

Ilość sznurków oraz wieszaków zależy od szerokości naszej rolety rzymskiej. Standardowo 
wykonujemy rolety według poniższej. Zawiera ona zależność szerokości rynny do ilości sznurków 
i wieszaków.

8. Tkaniny

Rolety rzymskie wykonujemy z tkaniny, która fabrycznie wyposażona jest w tunele na fiszbiny 
(fiszbiny z włókna szklanego ) oraz przelotki do sznurka. fot

Maksymalna wysokość rolety wynosi 350 cm. 
Maksymalna szerokość rolety rzymskiej zależy od szerokości tkaniny. Szerokość tkaniny na belce to 
198 cm (+/- 2 cm).
Max szerokośc rolety to 190 cm (zawinięcie uwzględnione)

Wykorzystujemy obciążnik dolny aluminiowy biały o wymiarach 3x20 mm.

Szerokość (cm) 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Ilość sznurków 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Ilość wieszaków 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
	  

3 mm
4 mm25 mm

20 mm40 m
m



Do tkaniny przyszywana jest taśma rzepowa o szerokości 2 cm, która bezpośrednio przylega do 
taśmy na rynnie górnej.

Odstęp między tunelami wynosi 20 cm. 

Roleta rzymska, gdy jest zwijana, tworzy specyficzne fałdy.  Przy zwijaniu lub rozwijaniu można ją 
zatrzymywać na dowolnym poziomie. 

Sznurki służące do podciągania rolety są dopasowane kolorystycznie do tkaniny. Zaczep sznurka 
“oczko” jest transparentny.

20
 c

m



Brzegi tkaniny są obszywane za pomocą nici dopasowanych kolorystycznie do tkaniny.

9. Lambrekin rolety

Roleta po zwinięciu zajmuje max. 25 cm.

lambrekin


