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BELSŐ ÁRNYÉKOLÓK SPECIFIKÁCIÓ ÉS MÉRETTÁBLA 

 
Általánosságban: 

A roló szerkezete ablak szemöldök fölé rögzítve. Helyszíni felmérés és a belsőépítész 
tervezővel egyeztetni szükséges. 

 
M6-01a 
BELTÉRI ROLÓ 
Belső roló árnyékoló- törtfehér színben déli oldalon 
 
Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló  
Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyagtengellyel (d= 65 mm), 
az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt 
acél konzolokkal (59*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a 
hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható 
anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel 
(18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyagtengellyel, 
sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. A rolók szélességénél 
kétoldali 15-15 cm-es   túllógatást kell figyelembe venni.  

 

roló anyaga: MHZ SIMBAC 1-1562 

külső térrel való vizuális kapcsolatot lezáró, de a fényt átengedő anyag 

 

*** 

 

M6-01b 
BELTÉRI ROLÓ 
Belső roló árnyékoló- törtfehér színben északi oldalon 
 
Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló  
Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyagtengellyel (d= 65 mm), 
az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt 
acél konzolokkal (59*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a 
hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható 
anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel 
(18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyagtengellyel, 
sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. A rolók szélességénél 
kétoldali 15-15 cm-es túllógatást kell figyelembe venni. 

 

roló anyaga: MHZ VERO 2-1481 

külső térrel való vizuális kapcsolatot lehetővé tevő 

 

*** 
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M6-01c 
BELTÉRI ROLÓ 
Belső roló árnyékoló- kék színben 
 
Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló  
Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyagtengellyel (d= 65 mm), 
az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt 
acél konzolokkal (59*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a 
hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható 
anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel 
(18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyagtengellyel, 
sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. A rolók szélességénél 
kétoldali 15-15 cm-es túllógatást kell figyelembe venni. 

 

 

roló anyaga: MHZ GREG 4-2718 

külső térrel való vizuális kapcsolatot lehetővé tevő 

*** 

 

M6-01d 

BELTÉRI ROLÓ 
Belső roló árnyékoló- antibakteriális felülettel ellátott, éttermi részen 
 
Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló  
Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyagtengellyel (d= 65 mm), 
az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt 
acél konzolokkal (59*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a 
hátszerkezethez rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható 
anyaggal. Látszó fehér, sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel 
(18/36 mm). Kézi meghajtással, fém gyöngylánccal. Látszó anyagtengellyel, 
sodronyos megvezetéssel, rozsdamentes acél kötőelemekkel. 

 

roló anyaga: 
*** 

M6-02 
BELTÉRI ROLÓ 
Belső roló árnyékoló- törtfehér színben aulában 
 
Krüllung Horiso TX-4000 IGE-BIG típusú árnyékoló  
Speciális, műanyag végelemmel ellátott sajtolt alumínium anyagtengellyel (d= 65 mm), 
az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal. Nikkelezett és porszórt acél 
konzolokkal (59*86 mm). A szerkezet a konzolokkal közvetlenül a hátszerkezethez 
rögzíthető. PG4 Soltis standard anyagmintánkból választható anyaggal. Látszó fehér, 
sajtolt alumínium ejtőrúddal, csepp alakú keresztmetszettel (18/36 mm). Motoros 
meghajtással. A szerkezet meghajtása 230 V-os, 50Hz-es, túlterhelésvédelemmel és 
alsó- és felső végálláskapcsolóval ellátott csőmotorral történik. Egy motor-egy kapcsoló 
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működési elv szerint, kapcsolók és vezérlés nélkül. / Vezérlés külön tételben. Burkolat 
nélkül. /Sajtolt alumínium burkolattal (íszögletes 102*119 mm). Rozsdamentes acél 
kötőelemekkel. 
 

roló anyaga: MHZ SIMBAC 1-1562 

 

*** 

 

M6-03 
függöny karnissal 

TIDPUNKT 
Függönyrúd készlet, nikkelezett 
Cikkszám: 602.816.48  
http://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/60281648/ 

A függönyrúd hossza az ablak méretéhez igazítható. A fali szerelvények mélysége 
állítható, így a függönyök közelebb vagy távolabb helyezhetők az ablaktól. 

Méret: 

210-385 cm 

függöny anyaga:  

SANELLA 

Cikkszám: 402.301.98 
http://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/40230198/ 

 

 

 



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15. 

4 

 

 


