
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vonkajšia solárna roleta je 
navrhnutá tak, aby sa dokonale 
prispôsobila všetkým rozmerom 
strešných okien Dakea.

Táto roleta poskytuje ochranu 
v lete prd teplom a v zime 
pred chladom. Keď je roleta 
zatiahnutá dole, zabezpečuje 
dodatočné tlmenie zvuku a 
bezpečnosť.

SSR

VONKAJŠIA
SOLÁRNA ROLETA

Z výroby spárovaný 
nástenný vypínač. 
Kompatibilné so systémom 
IO-homecontrol®

Menej tepla a 
viac tieňa vo vašej 
miestnosti

Možnosť otvorenia 
okna pri zatiahnutej 
rolete (možnosť mať 
čerstvý vzduch a 
zároveň aj tieň)

Jednoduchá montáž 
z interiáru

100%-ná ochrana 
súkromia a pomoc 
proti vlámaniu

Inovatívny produkt 
vysokej kvality

Redukcia hluku 
a viac pohodlia

Ekologický produkt 
ovládaný solárnou 
energiou

3ROČNÁ 
ZÁRUKA

Zlepšenie teplenej 
izolácie až do 16% 
(v závislosti na type 
zasklenia)



www.dakea.sk

M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
Veľkosť | cm 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140

Ceny bez DPH  565.00  535.00  565.00  595.00  570.00  610.00  565.00  655.00 
Ceny s DPH  678.00  642.00  678.00  714.00  684.00  732.00  678.00  786.00 

CENY A VEĽKOSTI (EUR)

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A
Veľkosť | cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140

Ceny bez DPH  391.00  409.00  428.00  418.00  442.00  452.00  476.00  495.00 
Ceny s DPH  469.20  490.80  513.60  501.60  530.40  542.40  571.20  594.00 

POUŽITIE
• V obytných a vo verejných budovách
• Na strechách so sklonom 15 – 90°
• Navrhnuté na kyvné strešné okná 

Dakea bez ohľadu na materiál 
strešnej krytiny 

VLASTNOSTI
• Najefektívnejšie riešenie proti 

slnečnému žiareniu
• Zlepšenie teplenej izolácie až do 16% 

(v závislosti na type zasklenia)
• Poskytuje úplné zatemnenie
• Chráni pred vlámaním
• Poskytuje 100%-né súkromie
•  Pripravená na okamžité použitie 

ihneď po montáži, nevyžaduje sa 
žiadna dodatočná práca

• Kompatibilná so systémom 
IO-homecontrol®

• Plne nabitá batéria dokáže zvládnuť 
100 cyklov otvorenia a zatvorenia 

MATERIÁL
• Eloxovaný hliník
• Dvojnásobne izolované hliníkové 

lamely pre zvýšenie izolácie a 
redukciu hluku 

OVLÁDANIE
• Elektrické ovládanie 24V 

4-stupňovým trubkovým motorom
• Z výroby spárovaný nástenný vypínač 

dokáže súčasne ovládať až do 200 
roliet

• Vonkajšia solárna roleta nie je 
kompatibilná s oknami so zvýšenou 
osou otáčania ( KHV, MOE, MOEVX, 
KAI, KAN)


