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Rolety materiałowe



Zastosowanie

 Apartamenty prywatne

 Hotele

 Biura

 Jako ekrany projekcyjne



Konstrukcja



Systemy rolet materiałowych

Elektryczne

Grodo 42 
Plus 230V

Grodo 60 
Plus 230V

Klasyczne

Grodo



Systemy rolet materiałowych
Parametr Grodo 42 

Plus 230V
Grodo 60
Plus 230V

Maksymalne wymiary ++ +++

Stabilność profilu ++ +++

Głośność pracy < 50 dB* < 50 dB*

Cena ++ +

Możliwość podpięcia pod 
systemy inteligentnego 
sterowania

+++
(Soneese 40*)

+++
(Sonesse 50*, 
Solus, LT50)

Zastosowanie
- rolety wew. o wym. do 

300x400 cm

-rolety wew. o wym. do 
400x800 cm

- screeny zew.  o wym. 
do 400x600cm



Kolekcje materiałów
Nazwa Opis

Stark Podstawowy materiał, lekko przepuszczający światło

Baratheon Materiał podgumowany, zaciemniający.

Tyrell Materiał trzcinowy.

Targaryen Materiał lekko przepuszczający światło z atestem trudnopalności.

Targaryen+ Materiał podgumowany, zaciemniający z atestem trudnopalności.

Martell Materiał trzcinowy.

Lannister Materiał zaciemniający z wartą odbijającą światło.



Kolekcje materiałów
Nazwa Opis

Europa Podstawowy materiał, lekko przepuszczający światło

Venice Materiał wzorzysty

Amsterdam Materiał wzorzysty

Milan Materiał wzorzysty

Roma Materiał wzorzysty

Brazil Materiał wzorzysty

Pastel Materiał wzorzysty

NY Materiał wzorzysty

Mexico Materiał wzorzysty

Oslo Materiał wzorzysty



Kolekcje materiałów
Nazwa Opis

Forest Materiał wzorzysty

Berlin Materiał wzorzysty

Poland Materiał wzorzysty

Playground Materiał wzorzysty do pokojów dziecięcych

Nature Materiał wzorzysty

City Materiał perforowany

Paris Materiał wzorzysty

London Materiał wzorzysty

Glow Połyskliwy materiał o strukturze płótna

Electro Materiał wzorzysty



Rolety materiałowe

Podczas wymiarowania rolety należy uwzględniać układ

mebli i innych artykułów wyposażenia wnętrz.

Droga rozwinięcia materiału musi być wolna od przeszkód.



Elektryczne rolety materiałowe
Grodo 42 Plus 230V



Grodo 42 Plus 230V

Charakterystyka:

- rura nawojowa: 42mm,

- mocowania: dwuczęściowe, uniwersalne, białe

- obciążnik: biały (dla niektórych tkanin istnieje 
możliwość owinięcia go materiałem)

- szerokość tkaniny = szerokość rolety – 50mm (mocowania)



Grodo 42 Plus 230V

Ograniczenia użytkowe:

 Minimalna szerokość 0,65m.

 Maksymalna szerokość 3,00m.

 Maksymalna wysokość  4,00m.

 Maksymalny uciąg tkaniny wyliczany na podstawie 
momentu obrotowego:
napęd standardowy (3Nm 30 obr./min.) 
napęd niestandardowy (6Nm 20 obr./min).



Grodo 42 Plus 230V - mocowania



Sterowanie systemami 230V
Sonesse 40:

Napęd PA – 3 żyłowy (2 żyły sterujące)

Napęd RTS – 2 żyłowy (radiowy)

 przewodowe 230V (PA),

 radiowe Somfy (RTS),

 systemy inteligentnego domu (PA)



 Napędy sterowane przewodowo/z BMS:

1) Niebieski – neutralny

2) Czarny – fazowy I

3) Brązowy – fazowy II

 Napęd sterowany radiowo RTS:

1) Niebieski – neutralny

2) Brązowy – fazowy

Sterowanie systemami 230V



Grodo 42 Plus 230V

Efekt wizualny:

Wszystkie elementy systemu: 

- napęd, 

- odbiornik radiowy (zintegrowany z napędem), 

- krańcówki (zintegrowane z napędem)

znajdują się w rurze nawojowej i są niewidoczne od strony

wnętrza.



Grodo 42 Plus 230V– dopr. napięcia
Sufitowe Ścienne

Ok. 4 cm w stronę środka rolety od lewej lub prawej krawędzi na środku 
szerokości mocowania.



Grodo 42 Plus 230V



Elektryczne rolety materiałowe
Grodo 60 Plus 230V



Grodo 60 Plus 230V

Charakterystyka:

- rura nawojowa: 60mm,

- mocowania: jednoczęściowe, uniwersalne, 
białe lub szare

- obciążnik: biały lub szary  

- szerokość tkaniny = szerokość rolety – 70mm (mocowania)



Grodo 60 Plus 230V

Ograniczenia użytkowe – zastosowania wewnętrzne:

 Minimalna szerokość 0,90m.

 Maksymalna szerokość 4,00m.

 Maksymalna wysokość  6,00m.

 Maksymalna wysokość  8,00m (z prowadz. linkowym)

 Maksymalny uciąg tkaniny wyliczany na podstawie 
momentu obrotowego:
napęd standardowy (3Nm 28 obr./min.) 
napęd niestandardowy (6Nm 17 lub 28 obr./min).



Grodo 60 Plus 230V

Ograniczenia użytkowe – zastosowania zewnętrzne:

 Minimalna szerokość 0,90m.

 Maksymalna szerokość 4,00m.

 Maksymalna wysokość  6,00m (z prowadz. linkowym)

 Maksymalny uciąg tkaniny wyliczany na podstawie 
momentu obrotowego:
napęd standardowy (6Nm 12 obr./min.) 
napęd niestandardowy (10Nm 17 obr./min).



Grodo 60 Plus 230V - mocowania



 Napędy sterowane przewodowo/z BMS:
1) Niebieski – neutralny
2) Czarny – fazowy I
3) Brązowy – fazowy II
4) Żółty/zielony - ochronny

 Napęd sterowany radiowo RTS:
1) Niebieski – neutralny
2) Brązowy – fazowy
3) Żółty/zielony - ochronny

Sterowanie systemami 230V



Grodo 42 Plus 230V

Efekt wizualny:

Wszystkie elementy systemu: 

- napęd, 

- odbiornik radiowy (zintegrowany z napędem), 

- krańcówki (zintegrowane z napędem)

znajdują się w rurze nawojowej i są niewidoczne od strony

wnętrza.



Grodo 60 Plus 230V– dopr. napięcia
Sufitowe Ścienne

Ok. 4 cm w stronę środka rolety od lewej lub prawej krawędzi na środku 
szerokości mocowania.



Grodo 60 Plus 230V



Klasyczne rolety materiałowe
Grodo



Grodo



Grodo f32

Charakterystyka:

- rura nawojowa: 32 mm,

- mocowania: jednoczęściowe, uniwersalne, białe

- obciążnik: biały (dla niektórych tkanin istnieje 
możliwość owinięcia go materiałem)

- szerokość tkaniny: szerokość rolety (f30mm) – 42mm
(mocowania)



Grodo f42

Charakterystyka:

- rura nawojowa: 42mm,

- mocowania: jednoczęściowe, uniwersalne, 
transparentne

- obciążnik: biały (dla niektórych tkanin istnieje 
możliwość owinięcia go materiałem)

- szerokość tkaniny: szerokość rolety f42mm – 37 mm 
(mocowania)



Grodo

Ograniczenia użytkowe:

 Minimalna szerokość 0,40m.

 Maksymalna szerokość f30 2,50m.

 Maksymalna szerokość f42 3,00m.

 Maksymalna wysokość  3,00m.



Grodo

Montaż rolety Grodo:

 Ścienny

 Sufitowy

W obu przypadkach za pomocą uniwersalnego mocowania.



Wymiarowanie



Wymiarowanie rolety
W zamówieniu określ:

- model, kod tkaniny,

- szerokość i wysokość,

- stronę wyprowadzenia przewodu,

- rodzaj sterowania,

- typ montażu (ściana/sufit),

- dodatkowe uwagi.



Wymiarowanie rolety

Szerokość rolety powinna nieznacznie ok. 5-10 cm z każdej
strony wychodzić poza światło wnęki okiennej.

W zamówieniu należy określić szerokość materiału. Różnicę
między szerokością rolety i tkaniny podano w charakterystyce
produktów.

Istnieje możliwość wykonania rolety mieszczącej się w
świetle wnęki, szerokość wyznaczamy pomniejszając
szerokość wnęki o ok. 1 cm z każdej strony.

Wysokość wyznaczana od górnej krawędzi rynny do
dolnego poziomu zatrzymania.



Montaż



Montaż rolet elektrycznych

1) Zaznaczyć położenia wsporników.

2) Przymocować wspornik do ściany /sufitu. 

3) Zamontować mechanizm rolety.

4) Wyregulować lub ustawić krańcówkę.


