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 Odlehčená varianta bez krycího profilu, 
 cenově dostupná alternativa k modelům 

SCREEN ZIP a SCREEN GW,
 zastínění vnitřních i vnějších ploch, 
 boční vedení lankem nebo lištou, 
 možnost elektrického ovládání. 

SCREEN LITE



SCREENOVÉ ROLETY

76

Ovládání 

Slouží pro vytahování a stahování screenové rolety.
Klika - protažení ovládacího tyčového mechanismu do interiéru se provádí v úhlu mezi 45° a 90° pomocí průchodky a šesti-
hranné tyče. (Barevné provedeni: šedá / elox)
Motor - možnost ovládání pomocí čidla slunce / vítr, popřípadě dálkovým ovladačem nebo vypínačem. 

Specifi kace

Trubka Dolní profi l Boční vedení Montáž

vodící lišta lanko

Obchodní název FD 42 GC20 do stropu 
(do okenního otvoru)

Rozměr (mm) Ø 78 mm Ø 42 mm 33x19 mm Ø 4 mm na stěnu 
(před okenní otvor)

Materiál Fe Al Al Fe

Barva šedá Standardní: Standardní: šedá
RAL 9006 světle stříbrná RAL 9006 světle stříbrná
RAL 9007 tmavě stříbrná RAL 9007 tmavě stříbrná
RAL 7016 antracitově šedá RAL 7016 antracitově šedá
ostatní barvy RAL a ISOTRA 
SYSTEM DECORAL na vyžádání*

ostatní barvy RAL a ISOTRA 
SYSTEM DECORAL na vyžádání*

*mimo plastové díly, maximální šířka 4000 mm 
Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Provedení Šířka (mm) Výška (mm) Max. garantovaná 

plochamin max min max

klika 500 4500 500 3800 15,2
motor 800 4500 500 4000 18

SCREEN LITE
Základní specifi kace produktu

Limitní rozměry výšky rolety pro jednotlivé druhy látek v mm

Satiné Screen Nature Satiné Metal SCR 3005 Soltis 92 Cristal plus 500 3S
tloušťka mm 0,75 mm 0,20 mm 0,75 mm 0,55 mm 0,45 mm 0,50 mm
gramáž g/m2 520 g 170 g 520 g 410 g 420 g 610 g

 klika 3800 3800 3800 3800 3800 3000
motor 4000 4000 4000 4000 4000 3000
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SCREEN LITE (2-01395-0000)          

pozice název položky obchodní název číslo výkresu

10 Lišta dolní Al - FD 42 surový RR 08/6 6-009147-0000
10 Těžítko screen kulaté (žárový zinek) ZP0018/1 3-02880-PU27
10 Prut plastový 3,8 mm ZP0037 6-009163-0000
10 Válec navíjecí markýzy pr. 78 mm - 6 m MR 024/1 6-011084-0078
10 Trubička TPVC 6mm/2mm MR 035 6-011149-0000
10 Lanko ocelové 4mm ZP0062 6-011492-0000
10 Lišta vodící GC20 surová ZP0020 6-008727-0000
20 Látka screen viz vzorník Screen
30 Motory (SOMFY) screen viz Ovládání
30 Převodovka + klika pro screen viz Ovládání
40 Držák Al s pouzdrem sada pro motor ZP0046 6-009209-0000
50 Krytka válce pr. 78mm s čepem MR 026/1 6-011086-0078
60 Koncovka dolní lišty FD 42 (VL) černá ZP0022 6-008736-0030
60 Koncovka screen černá ZP0049 3-02208-9004
60 Kryt vodící lišty pr. 40 P 019/1 3-01849-9006
70 Úhelník napínacího lanka ZP0056/1 3-02431-0000
71 Napínací šroub ZP0027/1 3-02430-0000
73 Kolík pružný 3x12 DIN 7346 ZP0001 6-009807-0000
74 Matice nízká M8 nerezová DIN 439B A2 A 710/1 6-010705-0000
75 Podložka M8, DIN 125-A1, A2 ZP0090 6-009997-0002
76 Samolepící krytka 606-172-13 stříbrná RAL9006 ZP0065 6-011520-0000
77 Podložka montážní - vod. Prof. GC20 ZP0082 7-302422-0000
80 Držák lanka pro konzolu kulatou - sada + pár RAL ZP0059/1 2-01009-PU11
90 Zajišťovací šroub krytu M4 A 700/3 7-303030-0000

100 Konzola kulatá - sada + pár RAL ZP0021/1 2-01002-PU11
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SCREEN LITE
Technická specifi kace

Konzola

(2-01002)

Válec navíjecí

(6-011084)
Vodící lišta GC 20

(6-008727)

Držák ocelového lanka

(3-02431)

Dolní profi l FD 42

(RR 08/6, 6-009147)

Varianty bočního vedení
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SCREEN LITE
Návod na vyměření

Návod na vyměření 

Screenové rolety SCREEN LITE je možno umístit jak do otvoru, tak před otvor, s montáží na strop nebo na stěnu.

Šířku a výšku screenové rolety měříme tímto způsobem: 

š …… (šířka) 
a) upevnění do otvoru 
Měří se skutečná šířka otvoru a to ve třech bodech, do objednávkového formuláře se uvádí nejmenší naměřená hodnota. 

b) upevnění na otvor 
Do objednávkového formuláře se uvádí zpravidla šířka otvoru, který má roleta zastínit.
Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v …… (výška) 
Měří se celková výška včetně horního profi lu a držáku rolety. 

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 
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SCREEN LITE
Montáž

Montáž

Montáž rolet smí provádět pouze kvalifi kovaný personál schopný řádně dodržovat níže uvedené pokyny s  plným ohledem 
na bezpečnost svou i ostatních.

Hlavními činnostmi jsou:

1) příprava stěn, stropů oken nebo jiné konstrukce pro montáž rolet s použitím přenosných vrtaček a šroubováků;
2) montáž rolety na stěnu nebo strop;
3) připojení k přívodu elektrického napájení;
4) seřízení (koncových dorazů / koncových spínačů motoru apod.) a testování rolety.

Příprava montáže rolety

Před montáží rolety zkontrolujte, zda povrch montážního místa není poškozen a zda je vhodný pro montáž. Zvolte vhodné 
upevňovací vruty (typ a rozměry) odpovídající typu konstrukce, na kterou bude roleta montována (dřevo, cement, cihla apod.).

Upozornění: Nesprávná instalace může vést k nehodám. Dodržujte pokyny pro správnou montáž rolety, abyste zamezili riziku 
oddělení rolety od stěny nebo okna. Společnost ISOTRA a.s. nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou montáží.

Montáž rolety na strop nebo na stěnu

Montáž screenové rolety na strop začněte 
rozměřením umístění připevňovacích ot-
vorů nosných konzol. 

Vzdálenost šroubů od kraje rolety by měla 
být 30 mm. Rozteč mezi šrouby je 76 mm.
Mezi stěnou nebo stropem a nosnou kon-
zolou ponechte mezeru minimálně 5mm 
tak, jak je znázorněno na obrázku.
Správnost vyměření si můžete ještě před 
vrtáním ověřit přiložením rolety ve smon-
tovaném stavu. Otvory vyvrtejte a  na-
montujte nosné konzoly. Na  připevněné 
konzoly nasaďte nábal rolety a zajistěte.

Nábal se nasazuje na straně motoru do držáku HiPro (7) a zajišťuje se sponou 
a na protější straně se vkládá do plastového pouzdra (12) a zajišťuje se šroub-
kem.
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SCREEN LITE
Montáž vodících lišt

Montáž vodících lišt

Nejprve namontujte schránku na strop / stěnu, poté namontujte vodicí lišty. U modelu SCREEN LITE je 
v nabídce pouze jeden model vodicích lišt a to typ GC20. Lišta se dodává s otvory předvrtanými z výro-
by, dle objednávky, z čela nebo z boku.

Rozmístění otvorů je vždy:

 - krajní otvory jsou umístěny cca 10cm od okraje lišty
 - mezilehlé otvory jsou umístěny každých 50–80cm rovnoměrně po celé délce vodicí lišty

Vyznačená červená linie označuje vertikální osu pro montážní šrouby. Použijte vyvrtané vo-
dicí lišty jako šablonu pro přenesení pozice otvorů na stěnu okenního křídla. Našroubujte 
vodicí lišty na  stěnu pomocí vrutů a  součástí vhodných pro typ konstrukce, na  kterou se 
montují (kovová konstrukce, cement, zdivo apod.). U čelní montáže vodící lišty jsou dodává-
ny samolepící krytky pro překrytí otvorů upevňovacích šroubů.

Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou vodicí lišty rovnoběžné a pravoúhlé. To lze provést změřením dvou vzdáleností 
„S1“ a „S2“ nebo úhlopříček „D1“ a „D2“. Rozměry musejí být stejné ± 2mm. Správné umístění vodicích lišt je nezbytné, jinak může 
být narušena funkce rolety.
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SCREEN LITE
Montáž lanek

Montáž lanek

Ocelová lanka o Ø 4 mm jsou dodávána zastřihnutá na příslušnou délku s předem nalisovanou závitovou koncovkou. Přesná 
konfi gurace lanek se může lišit podle konkrétního projektu. Po namontování nosných konzol provlíkněte lanko upevňovacím 
válečkem na bočnici a zajistěte šroubkem.

Spodní konzoly mohou být montovány postranně 
nebo čelně, přičemž profi l „L“ může směřovat dolů (a) 
nebo nahoru (b).
Poznámka: Výběr místa pro montáž konzol musí být 
proveden ještě před objednáním rolet, protože tato 
pozice určuje délku lanka.

Montují-li se konzoly směrem nahoru (b), ponechte 
alespoň 20 mm mezi konzolou a podlahou nebo pa-
rapetem okna. 

Přišroubujte konzoly na  stěnu pomocí vrutů a  sou-
částí vhodných pro typ konstrukce, na  kterou se 
montují (kovová konstrukce, cement, zdivo apod.). 
Spodní profi l by měl být odsazen od zdi nebo okna 
alespoň 1-2mm, aby nedošlo k vzájemnému poško-
zování při chodu. V případě potřeby zvětšete odsaze-
ní konzoly od stěny pomocí podložek. Lanko vždy při 
napínání držte, aby se nezkroutilo. 

POZNÁMKA
Zkontrolujte, zda jsou čtyři upevňovací body lanek rov-
noběžné a  pravoúhlé. To lze provést změřením dvou 
vzdáleností „S1“ a  „S2“ nebo dvou úhlopříček „D1“ 
a „D2“. Rozměry musejí být stejné ±1mm.
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SCREEN LITE
Montáž kliky

Montáž kliky přes stěnu

Klika – varianta s průchodkou (Ks)        

U venkovní rolety montované s průchodkou skrz stěnu a klikovou tyčí v interiéru je nutno nejprve pečlivě vypočíst pozici ot-
voru pro hranatou tyč o délce 30 cm (15).

Namontujte konzoly na stěnu nebo strop a nainstalujte roletu na její místo. Vyznačte tužkou pozici spodního rohu schránky 
na stěnu nebo rám okna. Vyjměte roletu z montážních konzol a změřte vzdálenost od spodního rohu schránky ke středu otvo-
ru (A) v zadní části schránky (sloužícího ke vložení hranaté tyče pro ovládání převodového systému). Vyznačte stejnou vzdále-
nost na stěnu, a tím určete střed otvoru, který se má vyvrtat.

Opatrně vyvrtejte skrz stěnu otvor pomocí vrtáku o průměru 8 mm. Je důležité, aby byl otvor co nejvíce vodorovný.

Nainstalujte zpátky roletu a z interiéru vložte skrz stěnu průchodku, abyste zkontrolovali správnou polohu otvoru. Poté hrana-
tou tyč uřízněte pilkou na správnou délku. Její délka závisí na tloušťce stěny.

Klika – varianta přímá (K) 
Klika spojena s roletou již při dodání  


