
Obloukové okno
s před okenní roletou.

Otvor vytvořen použitím obloukových překladů – ATBET–
a roletového překladu – HELUZ -.

Toto technické řešení umožňuje rychlou a  
pohodlnou údržbu rolety ( žaluzie)

Na této ukázce jsou použity broušené cihly o šíři 40,0 cm a roletový překlad od firmy  
HELUZ. Dále obloukové překlady – ATBET – speciálně vyráběné do páru s tímto  HELUZ. Dále obloukové překlady – ATBET – speciálně vyráběné do páru s tímto  
roletovým překladem.

Obloukové překlady : Lsv 100,0 cm , H – nadvýšení k vnitřnímu líci 19,0 cm  

Roletový překlad o délce : 150,0 cm a šíři 40,0 cm

Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy208, tel: 777 150 284, e-mail: atbet@seznam.cz, www.atbet.cz,



Roletový překlad 

-ATBET –

Obloukovýpřeklad  
SOP - H

Heraketa, lignopor  

Betonové lože  
pod roletovým  
překladem 1,2cm

Podložka mezi rol.  
překladem a obl.  Heraketa, lignopor  

10,0 cm

překladem a obl.  
překladem 1,0 cm  
polyestyren.











SOP -Hi



Pohled z exteriéru na  
zataženou roletu.

Prostor s roletou je chráněn kartáčkyproti  
vstupu nečistot z vnějšího prostředí.

Odnímatelná revizní klapka pro údržbu.



Revizní klapka rolety

SOP - He

Vodící hranol – prostor pro vodící lišturolety.

Vodící lišta rolety

Přišroubování do kotevního plechu šroubem M4

Nalepený proužek tepelné izolace



Překlady jsou vysoké 24,5cm

Překlad osazený z exteriéru. Šíře 6,5 cm, SOP -He

Tato vzdálenost je konstantní – 27,0 cm bez ohledu na šíři zdiva

Heraketa, Lignopor 10,0 cm

Překlad osazený z interiéru. Šíře překladu dle použité šířky zdiva, SOP – Hi

Vodící hranol

Prostor pro vodící lištu rolety
Kotevní plech pro přišroubování revizní klapky prostoru rolety

V plechu je zalisována matice M 5

Tyto překlady nejsou nosné – tuto funkci plní nosný roletový překlad osazený nad obloukovými překlady

Kotevní plech je překlopný –
snadná montáž roletovéhoválce.

Vodícíhranol Skladba prošíři  
zdiva 40,0 cm
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