
Mreže
Ideálna ochrana
pre obchodné priestory

Keď vám slnko svieti do očí...



PEVNÉ MREŽE poskytujú vysokú úroveň 
ochrany. Sú vyrobené z pozinkovaných 
oceľových profilov rôznych tvarov vo far-
be RAL Classic. Ideálne použitie hlavne 
pre uzatvorenie obchodných, výrobných 
a skladovacích priestorov. Montáž je 
možná do otvoru pomocou bočných úchy-
tov smerujúce do interiéru alebo pred 
otvor na fasádu pomocou prídavného 
jäklového profilu. Využitie ochrany mreží 
nie je určené výhradne pre okná, ale z nich 
je možné vyhotoviť aj otváracie dvere 
s pántom na zamykanie zámkom FAB. 

ROLOVACIE MREŽE S CENTRÁL-
NYM MOTOROM 
Centrálny motor je možné ovládať 
miestnym trojtlačítkom alebo diaľkovým  
ovládačom. Bovden s odblokovaním 
umožní mechanické vytiahnutie v prípade 
výpadku elektrickej energie. Možné je 
prevedenie aj s boxom, ktorý chráni 
mechanizmus pred znečistením.

Typy mreží 

PRIEMYSELNÉ MREŽE S BOČNÝM 
MOTOROM
Použitím bočného pohonu je možné 
ovládanie rolovacej mreže extrémnych 
rozmerov. Núdzové otváranie funguje 
pomocou nekonečnej reťaze. Súčasťou 
sú aj bezpečnostné prvky ako fotobunky 
a optická lišta. Ideálne riešenie pre 
hromadné garáže s vysokou frekvenciou 
používania.

Narastajúca urbanizácia a stúpajúca sociálna neistota 
vkráda do nášho života väčší pocit nebezpečia. Zachovanie 
bezpečnosti a ochrana objektu sa stávajú neodmysliteľnou 
prevenciou pre náš majetok. Oceľové rolovacie mreže slúžia 
k ochrane súkromných aj komerčných priestorov, pre výklady 
obchodov, uzatváranie pasáží alebo vjazdy do objektov. 
Chránia zabezpečovaný priestor pri zachovaní optimálnej 
priehľadnosti a dotvárajú  estetický dojem priestoru. 
Vyznačujú sa variabilitou ovládania,  nenáročnou montážou, 
ľahkou údržbou a tichou prevádzkou.



Možnosti ovládania mreží a farby 

 

Možnosti ovládania

Farby lamiel a konštrukcie

Prevedenie POZINK
Štandardným prevedením je pozinkovaná oceľ.

Prevedenie RAL
Konštrukciu tvoria: vodiaca lišta, pomocný jäkl, bočné čelo, krycí plech.
Tieto prvky môžu byť upravené farbou zo škály RAL, cca. 2500 farebných odtieňov.
Prevedenie lamiel s farebnou úpravou, je možné len v prípade P116P FE a P116 FE.

Kľúčový spínač
Kľúčový spínač priznaný, tzv.  
„mŕtvy muž“, má zabudované 
odblokovanie pre motor.
Montuje sa na konštrukciu vo-
diacej lišty.

Centrálny motor
Nachádza sa v strede hria-
deľa. Slúži na otváranie 
menších mreží cca. do 30 m2 
a pri nižšej frekvencii otvára-
nie max. 5 cyklov za deň.

Kľúčový spínač
Kľúčový spínač priznaný, tzv.  
„mŕtvy muž“, má zabudované 
odblokovanie pre motor.
Je zabudovaný v konštrukcii 
vodiacej lišty.

Bovden 
s odblokovaním
Používa sa na odblokovanie 
motora v prípade výpadku 
elektrickej energie.

Diaľkové ovládanie
4 kanálový diaľkový ovládač 
v prevedení kľúčenka.

Trojtlačítko
Slúži na miestne ovládanie 
z interiéru. Používa sa pre 
bočný motor pre priemysel.

Bočný motor
Je uložený na bočnej konzole 
a slúži na otváranie veľkých 
priemyselných mreží alebo 
na miestach, kde sa vyžaduje 
časté otváranie.

Vyvažovacia pružina
Madlo pre sťahovanie na 
záverečnej lište, pomôcka - 
sťahovacia tyč.

Kľúčový zámok
Zámok FAB v záverečnej lište,
kľúče môžu byť rozdielne ale-
bo rovnaké.

Typy lamiel 

TUBONDA N
Oceľové ohýbané trubky, priemer 14 mm.
Hmotnosť panciera: 11,0 kg/m2.
Krycia výška: 60 mm.
Max. šírka: 11400 mm, max. výška: 5000 mm.

TUBONDA R
Oceľové ohýbané trubky zosilnené, priemer 14 mm.
Hmotnosť panciera: 14,0 kg/m2.
Krycia výška: 75 mm.
Max. šírka: 11400 mm, max. výška: 5000 mm.

TUBOLUX 120
Oceľové rovné trubky, priemer 14 mm.
Vertikálna vzdialenosť trubiek 120 mm.
Hmotnosť panciera: 7,5 kg/m2. 
Krycia výška: 120 mm.
Max. šírka: 5000 mm, max. výška: 5000 mm.

TUBOLUX 60
Oceľové ohýbané trubky, priemer 14 mm.
Hmotnosť panciera: 11,0 kg/m2.
Krycia výška: 60 mm.
Max. šírka: 11400 mm, max. výška: 5000 mm.

P116P FE
Oceľová jednostenná lamela perforovaná.
Hmotnosť panciera: 10,5 kg/m2.
Krycia výška: 116 mm. 
Max. šírka: 12500 mm, max. výška: 5000 mm.

TUBOLUX 96
Oceľové rovné trubky, priemer 14 mm.
Vertikálna vzdialenosť trubiek 96 mm.
Hmotnosť panciera: 10,0 kg/m2.
Krycia výška: 96 mm. 
Max. šírka: 7500 mm, max. výška: 5000 mm.

P116 FE
Oceľová jednostenná lamela.
Hmotnosť panciera: 12,5 kg/m2.
Krycia výška: 116 mm. 
Max. šírka: 12500 mm, max. výška: 5000 mm.



Naše ďalšie výrobky, služby a kontakt

Odborne vám poradíme... 
Obávate sa, či ste našli správne technické riešenie? My Vám to uľahčíme. Prostredníctvom online chatu počas pracovnej 
doby Vám poskytneme technické poradenstvo. Pýtajte sa a my Vám poradíme nezáväzne a zadarmo.

Radi vám to naceníme... 
Opúšťa Vás trpezlivosť, cenové ponuky sú ešte stále v nedohľadne? U nás je to veľmi jednoduché. Stačí, ak vyplníte náš 
krátky formulár pre žiadosť o cenovú kalkuláciu a my Vám ju zašleme e-mailom do 24 hodín grátis.

Za krátko to vyrobíme... 
Termín dodávky prispôsobíme Vašim požiadavkám. Možné je aj expresné dodanie tovaru mimo štandardnej dodacej 
lehoty. Naše skladové zásoby a vlastná výrobná technológia zaručujú, že Vašu objednávku vybavíme rýchlo a kvalitne.

Spoľahlivo montujeme... 
Zamestnávame profesionálnych montážnikov, ktorých pravidelne školíme pre naše výrobky. Dlhoročná prax a odbornosť 
montážnych skupín môžu garantovať kvalitne prevedenú montáž. Spoľahnite sa!

5 rokov vám zaručíme... 
Naši renomovaní zahraniční dodávatelia sú zárukou kvality našich výrobkov. Všetky komponenty prechádzajú prísnou 
kontrolou kvality u našich dodávateľov. Pre motory a príslušenstvo Vám ponúkame 5-ročnú záruku SOMFY GARANTIE.

Pokazené opravíme...
Základom rýchleho a kvalitného servisného zásahu sú dostatočne vybavené skladové zásoby a vyhradená skupina 
odborníkov pre servis. Naše služby nekončia predajom. Zmluvným partnerom ponúkame 24-hodinový servis. 

ro k o v

PLAST-EX, spol. s r.o.
 Kostolná 31, 900 24 Veľký Biel 
 00421 2 4591 6002 
 info@plast-ex.sk   
 www. plast-ex.sk

Priestor pre partnera
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Ďalšie výrobky

Služby

Kontaktujte nás


