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Rolete Easy și EasyDuo

Datorită noilor tehnologii, ferestrele din zilele noastre au 

dimensiuni din ce în ce mai mari, iar pentru reglarea luminii 

pătrunse în interior sunt necesare sisteme de protecție solară 

care să le poată acoperi și, în acelasi timp, să ofere un aspect 

modern și funcționalitate. 

Roletele Easy și EasyDuo sunt proiectate pentru acoperirea 

golurilor de dimensiuni de până la 2 x 3 m (2+2 x 3m pentru 

EasyDuo) datorită tubului de înfășurare din oțel cu diametrul de 

Ø28 mm, fiind ideale pentru utilizări medii / intense datorită 

mecanismului de acționare puternic. 

http://www.jaluzele.ro/produse/12/rolete-easy-easyduo


instalare ușoară

Roletele Easy / EasyDuo 

sunt montate pe un profil 

de susținere din aluminiu 

pentru rigiditate sporită 

și cel mai simplu și rapid 

mod de instalare.

Montarea (demontarea) 

se realizează ușor prin 

clipsarea (declipsarea) 

întregului ansamblu al 

roletei în (din) clemele de 

fixare rapide.

spațiu mic între materiale

Modelul EasyDuo îmbină două rolete cu 

dimensiuni diferite care pot fi manevrate 

independent, oferind în același timp cel mai 

mic spațiu vertical neacoperit între două 

rolete adiacente grație unei foarte subțiri 

console intermediare comune. 

EasyDuo

manuală, șnur cu bile

min. 400 - max. 4000 mm

min. 200 - max. 3000 mm

12 mp

în plan orizontal / vertical

79 mm 

alb

fără

pe cleme prinse cu șuruburi

Easy

manuală, șnur cu bile

min. 200 - max. 2000 mm

min. 200 - max. 3000 mm

6 mp

în plan orizontal / vertical

79 mm 

alb

fără

pe cleme prinse cu șuruburi

Acționare

Lățime min - max

Înălțime min - max

Suprafața maximă

Tip prindere

Profunzime sistem

Culori 

Opționale disponibile 

Mod de montare

Easy și EasyDuo
Rolete textile simple și duble 
pentru dimensiuni medii, 
cu profil de susținere integrat 

construcție

Modelul Easy este compus 

dintr-o singură roletă: un 

sistem de manevrare și un 

material textil. Sistemul de 

acționare poate fi amplasat 

pe stânga sau pe dreapta.

Modelul EasyDuo este 

compus din două rolete: 

două sisteme de manevrare și două materiale textile, montate pe un singur profil de susți-

nere, unite printr-o consolă intermediară comună. Cele două rolete pot avea dimensiuni 

diferite și pot fi manevrate independent una de cealaltă. Pentru oricare dintre cele două 

rolete, sistemul de acționare poate fi amplasat pe stânga sau pe dreapta (în cele mai 

frecvente cazuri, sistemele de manevrare se poziționează înspre exteriorul roletelor).

Easy EasyDuo



Easy

EasyDuo

L

H

DTR/DTC

HLM

L x H

Acționare

Tip 
prindere

L

L1, L2

H1, H2

DTR/DTM

HLM1, 2

L x H

Acționare

Tip 
prindere

minim 200 mm; maxim 2000 mm

minim 200 mm; maxim 3000 mm

standard = 2*H/3; opțional: max. 6000 mm

maxim 6 mp

cu lanț, stânga sau dreapta

 - în plan orizontal

 - în plan vertical

diferența dintre L și lățime textil la:

   reductor / capătul simplu

   18 / 11 mm (H =       0 ... 1200 mm)

   20 / 13 mm (H = 1201 ... 1700 mm)

   22 / 15 mm (H = 1701 ... 2200 mm)

   24 / 17 mm (H = 2201 ... 3000 mm)

❶

❷

minim 400 mm; maxim 4000 mm

minim 200 mm; maxim 2000 mm

minim 200 mm; maxim 3000 mm

standard = 2*H/3; opțional: max. 6000 mm

maxim 12 mp

cu lanț, stânga sau dreapta

 - în plan orizontal (idem Easy)

 - în plan vertical (idem Easy)

diferența dintre L și lățime textil la:

   reductor / mijloc între roleta 1 și roleta 2

   18 / 12 mm (H =       0 ... 1200 mm)

   20 / 14 mm (H = 1201 ... 1700 mm)

   22 / 16 mm (H = 1701 ... 2200 mm)

   24 / 18 mm (H = 2201 ... 3000 mm)

❶

❷
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detalii tehnice
dimensiuni constructive 

atenție
Toate dimensiunile sunt în mm (milimetri).

Pentru informații tehnice complete, măsurare, montaj și 
manevrare, consultați Manualul Tehnic specific produsului. 
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