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Roletové mříže Troll
elegantní ochrana vašich zájmů

roletové systémy

Prodejce:

Roletové mříže  
Spolehlivá a transparentní ochrana

Všechny moderní obchody, butiky i nákupní centra 
jsou místem, kde se nejen prodává, ale také schra-
ňuje velké množství cenného zboží. A cenné věci je 
potřeba chránit. Pevné zámky, signalizace a masivní 
kovové mříže jsou jistě účelným řešením, avšak kro-
mě toho prodejní místo potřebuje také udržet atrak-
tivní vzhled svých výkladů a nabízet vystavené zboží 
kolemjdoucím zákazníkům pokud možno nepřetržitě 
– ve večerních hodinách, o volných dnech i svátcích. 
V takovém případě jsou ideálním řešením roletové 
mříže. Elegantní vzhled roletových mříží harmonicky 
zapadá do jakékoliv architektury a je velmi vhodný do 
interiérů moderních nákupních center, galerií, super-
marketů a obchodních domů. Zvolená barevná úpra-
va mříží maximálně koresponduje s celkovým vzhle-
dem fasády nebo s její konkrétní částí, jako například 
s okenními profily či ozdobnými prvky, anebo naopak 
sama působí jako výrazný estetický prvek a zdůrazňuje 
například firemní barvy nebo jednotlivé odstíny deko-
rativních prvků.

Roletové mříže jsou ideálním řešením pro: • obchody a butiky
     • obchodní centra a galerie
     • kanceláře a banky
     • kavárny a restaurace
     • podzemní garáže a parkoviště

• Vysoká ochrana proti vloupání
• Vysoká pevnost a nadstandardní stabilita 
roletových mříží díky použití zesilujících profilů

• Možnost vnější i vnitřní instalace
• Vynikající větrání místnosti při vnitřní instalaci

• Možnost nepřetržitého prohlížení vystave-
ného zboží a získání nových zákazníků

• Možnost zhotovení profilů s eloxovaným 
povrchem
• Široká barevná škála profilů roletových mříží

• Možnost instalace různých typů ovládání: 
ruční vratidlo, pružinový mechanismus, elektrický 
pohon

• Požární bezpečnost - možnost rychlého otevře-
ní mříže a evakuace ohrožených osob
• Možnost instalace požárních hlásičů a senzorů 
automatického otevření roletové mříže

Široký výběr barevných řešení

Barevné provedení roletových mříží, vodících lišt
i koncových profilů závisí zcela na přání zákazníka. 
Nabízíme standardní barvy, kompletní škálu RAL 
a rovněž různé varianty eloxovaných povrchů. Tím 
je zaručeno, že zvolená barva roletové mříže bude 
plně odpovídat individuálnímu stylu a vkusu zákaz-
níka a umožní mu zviditelnit firemní barvy jeho spo-
lečnosti, obchodu či restaurace.
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AEG 56

AEG 84 AEG 84 - kombinace s výztužným profilem AEG 45/S umožňuje 
instalaci mříží řady AEG 84 o šířce až 7000 mm v obchodních 
centrech a kancelářských i průmyslových prostorách

AEG 56 AEG 56 - lehká a kompaktní konstrukce, atraktivní design, AEG 
56 je ideální pro výkladní skříně malých a středních rozměrů

Kombinace profilů
Max. šířka

(mm)
Max.plocha

(m2)

AEG 56

1 AEG56 3000 7,5

3+1 3 AEG 56 + 1 AEG 30/S 3500

2+1 2 AEG 56 + 1 AEG 30/S 4000

1+1 1 AEG 56 + 1 AEG 30/S 4500 13,5

AEG 84

1 AEG84 5500 16,5

3+1 3 AEG 84 + 1 AEG 45/S 6000

2+1 2 AEG 84 + 1 AEG 45/S 6500

1+1 1 AEG 84 + 1 AEG 45/S 7000 21,0

Možné kombinace profilů

1 3+1 2+1 1+1

• Maximální rozměry: šířka do 3000 mm
• Možnost kombinace se speciál-
ním vyztuženým profilem, vynikající 
průhlednost, originální design
• Maximální rozměr roletové mříže 
s výztužným profilem: šířka 4500 mm, 
plocha 13,5 m2

• Propustnost světla do 42 %
• Velmi kompaktní navíjení
• Speciální vytlačovaný profil z hliníku 
sloužící ke spojení mříže s hřídelí 
zajišťuje ochranu před nežádoucím 
otevřením mříže v uzavřeném stavu

35 80 20

56

13,5

30

Hliníkový 
vytlačovaný 
profil roletové 
mříže
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kombinovat 
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Výztužný profil
Používá se ve 
spojení s pro-
filem AEG 56
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AEG 84

• Maximální rozměry: šířka do 5500 mm
• Možnost kombinace se speciál-
ním vyztuženým profilem, vynikající 
průhlednost, originální design
• Maximální rozměr roletové mříže 
s výztužným profilem: šířka 7000 mm,
plocha 21 m2

• Propustnost světla do 47 %
• Zachování jednotného stylu na jed-
nom objektu s různými stavebními otvory 
díky instalaci profilů AEG 56 do malých 
otvorů a profilů AEG 84 do velkých 
• Velmi kompaktní navíjení
• Speciální vytlačovaný profil z hliníku 
sloužící ke spojení mříže s hřídelí 
zajišťuje ochranu před nežádoucím 
otevřením mříže v uzavřeném stavu
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