About the Company
“Zgoda Trade House” was established in October, 1995. At present time
our company is among the leading companies, producing metal and polymer
accessories for sun-protection systems, roller shutters, mosquito nets and
roller blinds.
“Zgoda Trade House” works on the principle of a complete production cycle,
from projecting, to manufacturing of the finished product.
The professionalism of technical and engineering staff, production capacity,
use of innovative technologies and high-tech developments allows to guarantee
the highest quality of our company’s products.
Since 2013 “Zgoda” company specialists developing and launching in
production new sun-protect systems for transport, produced under “PRISSYSTEM” trade mark.
The new line of sun-protection systems provides comfort and safety, has a
range of application and is designed to protect against direct sunlight, for salons
of passenger carriages, driver’s (machinist’s)cabins of electric locomotives,
busses, trams, trolleybuses, cranes, trucks, water transport, and other special
equipment.
O nas
Dom handlowy “ZGODA” został założony w październiku 1995 roku. Obecnie nasza
firma znajduje się w gronie wiodących firm produkujących elementy wykonane z
metalu i polimerów do systemów ochrony przed słońcem, rolet ochronnych, moskitier
i rolet z tkaniny.
Dom handlowy “ZGODA” działa na zasadzie pełnego cyklu produkcyjnego, od
projektu do gotowego produktu.
Profesjonalizm kadry inżynierskiej i personelu technicznego, duże moce produkcyjne,
wykorzystanie innowacyjnych i najnowocześniejszych rozwiązań gwarantuje najwyższą
jakość produktów naszej firmy.
Od 2013 roku eksperci firmy “ZGODA”, obecnie pod marką handlową „PRIS-SYSTEM”,
opracowują i produkują nowoczesne systemy ochrony przed słońcem dla pojazdów.
Nowa linia systemów przeciwsłonecznych zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz
długą eksploatację. Przeznaczona jest do ochrony przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych we wnętrzach wagonów pasażerskich, we wszelkich kabinach
kierowców (maszynistów): elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów, ciężarówek, pojazdów transportu wodnego i innych maszyn specjalnych.
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SRT 10 U-shaped guide rails
SRT 10 Standardowe prowadnice profil U

RAL

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
passenger carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint
any color RAL according the customer request. Steel elements
and fittings are made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w wagonach pasażerskich.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Boczna instalacja
prowadnic. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Elementy stalowe i mocowanie wykonane są ze stali
ocynkowanej.
Proponujemy dużą paletę kolorów specjalnych tkanin.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- płynny i cichy ruch w górę i w dół;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 11 Double blind, rollers in vertical position
SRT 11 Podwójna roleta, rolki w pionie

RAL

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
passenger carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint
any color RAL according the customer request. Effectuation – two
blinds in one guide rail. Steel elements and fittings are made with
galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w wagonach pasażerskich.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Boczna instalacja
prowadnic. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy
na dowolny kolor RAL. Wykonane w postaci dwóch zasłon w jednej
prowadnicy. Elementy stalowe i mocowanie wykonane są ze stali
ocynkowanej.
Proponujemy dużą paletę kolorów specjalnych tkanin.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- płynny i cichy ruch w górę i w dół;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 12 U-shaped bended guide rails
SRT 12 Prowadnice z wypukłych profili U

RAL

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
passenger carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint
any color RAL according the customer request. Effectuation –
bended guide rails. Steel elements and fittings are made with
galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w wagonach pasażerskich.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Boczna iInstalacja
prowadnic. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Elementy stalowe i mocowanie wykonane są ze stali
ocynkowanej.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- płynny i cichy ruch w górę i w dół;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 20 Double U-shaped guide rails
rollers in horizontal position

SRT 20 Roleta podwójna, rolki w poziomie

RAL

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
passenger carriages.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
installation of a guide rails. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any
color RAL according the customer request. Effectuation – double
guide rails. Steel elements and fittings are made with galvanized
steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w wagonach pasażerskich.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Boczna instalacja
prowadnic. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy
na dowolny kolor RAL. Elementy stalowe i mocowanie wykonane są ze
stali ocynkowanej. Wykonane w postaci dwóch zasłon w prowadnicy
podwójnej.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- płynny i cichy ruch w górę i w dół;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 21 Double U-shaped guides
SPT 21 Podwójne prowadnice profil U

RAL

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Służą do ochrony przed odziaływaniem bezpośrednich promieni
słonecznych do wnętrza wagonów pociągów pasażerskich.
Są wykonywane według wymiarów podanych przez zamawiającego.
Montaż boczny przez prowadnice.
Rolety są wykonane ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na dowolny kolor RAL zgodnie z zamówieniem.
Elementy stalowe i mocowania są wykonane z ocynkowanej stali.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie listwy prowadzącej na dowolnej wysokości;
- płynne i ciche przesuwanie do góry i na dół;
- prostą obsługę;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 30 Rope guide rails
SRT 30 Prowadnice linkowe

RAL

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
transport.
Produced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL
according the customer request. Steel elements and fittings are
made with galvanized steel.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych we wnętrzach pojazdów.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja boczna. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL. Elementy stalowe i mocowanie wykonane są zestali ocynkowanej.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- smooth and noiseless running up and down;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- płynny i cichy ruch w górę i w dół;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 40 Straight round guide rails
SRT 40 Prowadnice prętowe

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
or ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. The guide rails are made with anodized aluminum
or stainless steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

3000

Height H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego
lub ze stali nierdzewnej. Odblokowanie przy pomocy cięgna.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 41 Straight round guide rails
chain operated

SRT 41 Proste prowadnice prętowe
sterowanie łańcuszkiem

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. The guide rails are made with anodized aluminum or
stainless steel. Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów,
autobusów, tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane
są
wg
wymiarów
zleceniodawcy.
Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili
aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie
zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są
z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Zwijanie i rozwijanie
materiału odbywa się przy ciągnięciu łańcuszka.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

3000

Height H mm

150

1500

System zapewnia
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 42 Self-kept guide rails
chain operated

SRT 42 Prowadnice prętowe samonośne
sterowanie łańcuszkowe

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Produced according to the sizes provided by the customer. Lateral
or ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. The guide rails are made with anodized aluminum
or stainless steel. Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

3000

Height H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów,
autobusów, tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych
lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali
nierdzewnej. Zwijanie i rozwijanie materiału odbywa się przy ciągnięciu
łańcuszka.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 50 Self-kept guide rails
SRT 50 Prowadnice prętowe samonośne

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. The guide rails are made with anodized
aluminum or stainless steel. The guide rails are made withanodized
aluminum or stainless steel. Fixation and unlocking is carried out by
the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego
lub ze stali nierdzewnej. Odblokowanie przy pomocy cięgna.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

3000

Height H mm

150

600

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 60 With electrical control 12V/24V
round guide rails

SRT 60 Ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V
prowadnice prętowe proste

12
24V

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with
straight round guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are
made with special aluminum profiles, anodized or painted by powder
paint any color RAL according the customer request. The guide rails are
made with anodized aluminum or stainless steel. Fixation of position is
at end spots. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Rolety z prowadnicami prętowymi.
Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili
aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie
zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium
anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Sterowanie za pomocą przełącznika
klawiszowego (góra-stop-dół). Blokowanie położenia w punktach końcowych.
Proponujemy dużą paletę kolorów specjalnych tkanin.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 60 EL With electrical control 12V/24V

straight guides and an emergency raising system

SRT 60 EL Ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V
prowadnice prętowe proste z opcją otwarcia awaryjnego

12
24V

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab:
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and specialpurpose vehicles.They are manufactured in accordance with the
dimensions specified by the ordering party.
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized
aluminium or stainless steel. Ceiling or side mounting. The roller
shutters are made of special aluminium profiles, anodized or powder
coated in any RAL colour according to order. Position mounting at end
points. Button control (up - stop - down). mergency roller shutter raising
and lowering function in manual mode, after unlocking the engine by
pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.
Służą do ochrony przed odziaływaniem bezpośrednich promieni słonecznych do
kabiny kierowcy (maszynisty): lokomotyw elektrycznych, autobusów, tramwajów,
trolejbusów, dźwigów i maszyn specjalnych. Są wykonywane według wymiarów
podanych przez zamawiającego. Roleta z prostymi prowadnicami. Prowadnice
są wykonane z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej. Montaż sufitowy
lub boczny. Blokowanie rolety w punktach końcowych. Sterowanie za pomocą
przycisku (do góry - stop - w dół). Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania
płótna rolety w trybie ręcznym, po odblokowaniu silnika poprzez naciśnięcie na
przycisk
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

1500

System zapewnia:
- blokowanie listwy prowadzącej na dowolnej wysokości;
- prostą obsługę;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 61 With electrical control 12V/24V
self-kept guide rails

SRT 61 Ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V
prowadnice prętowe samonośne

12
24V

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Blinds with
self-kept guide rails. Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made
with special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint
any color RAL according the customer request. The guide rails are made
with anodized aluminum or stainless steel. Fixation of position is at end
spots. Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Rolety z prowadnicami
prętowymi. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych
profili aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie
zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium
anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Sterowanie za pomocą przełącznika
klawiszowego (góra-stop-dół). Blokowanie położenia w punktach końcowych
Duża paleta kolorów specjalnych tkanin.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 61 EL with electrical control 12V/24V

self-kept guide rails and an emergency raising system

SRT 61 EL Ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V

prowadnice prętowe samonośne z opcją otwarcia awaryjnego

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party. Roller shutter with U-shaped guides. The
guides are made of anodized aluminium or stainless steel.
Position mounting at end points. Roller shutter with straight guides.The
guides are made of anodized aluminium or stainless steel.
Ceiling or side mounting. Position mounting at end points.
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

Służą do ochrony przed oddziaływaniem bezpośrednich promieni słonecznych do
kabiny kierowcy (maszynisty): lokomotyw elektrycznych, autobusów, tramwajów,
trolejbusów, dźwigów i maszyn specjalnych. Są wykonywane według wymiarów
podanych przez zamawiającego. Roleta z prowadnicami samonośnymi. Prowadnice
są wykonane z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej.
Montaż sufitowy lub boczny. Blokowanie rolety w punktach końcowych.
Sterowanie za pomocą przycisku (do góry - stop - w dół).
Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po
odblokowaniu silnika poprzez naciśnięcie na przycisk.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

1500

System zapewnia:
- blokowanie listwy prowadzącej na dowolnej wysokości;
- prostą obsługę;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 70 Straight round guide rails
SRT 70 Proste prowadnice prętowe

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral
or ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. The guide rails are made with anodized aluminum
or stainless steel. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

150

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego
lub ze stali nierdzewnej. Odblokowywanie przy pomocy cięgna.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 71 Straight round guide rails
button type control

SRT 71 Proste prowadnice prętowe
sterowanie przyciskiem

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral
or ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. The guide rails are made with anodized aluminum
or stainless steel. Control is carried out by the key
(up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special textile.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego
lub ze stali nierdzewnej. Odblokowywanie przyciskiem.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

150

1500

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 72 Fixation in a closed position
SRT 72 Blokada w położeniu maksymalnym

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of
the driver (machinist) of electric locomotives, buses, trams,
trolleybuses, cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any
color RAL at the customer request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

150

1000

The system provides:
- bottom rail fixation only at the end spot;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony w położeniu maksymalnym
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 73 Magnetic fixing
in closed position

SRT 73 Blokowanie magnetyczne
w pozycji zamkniętej

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance with
the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. Position mounting at end points. Button
control (up - stop - down).
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Montaż sufitowy lub boczny.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

150

1000

System zapewnia:
– blokowanie zasłony w położeniu maksymalnym
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 74 Catch-fixing
in closed position

SRT 74 Blokowanie za pomocą zaczepu
w pozycji zamkniętej

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

150

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Montaż sufitowy lub boczny.
Możliwość instalacji kilku kompletów zaczepów na różnych wysokościach.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony w położeniu maksymalnym
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 80 Self-kept guide rails
SRT 80 Prowadnice prętowe samonośne

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral
or ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
request of the customer. The guide rails are made with anodized
aluminum. Fixation and unlocking is carried out by the trigger.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego
lub ze stali nierdzewnej. Odblokowywanie przy pomocy cięgna.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

150

600

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.

26

SRT 81 Self-kept guide rails
button type control

SRT 81 Prowadnice prętowe samonośne
sterowanie przyskowe

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color
RAL at the request of the customer. The guide rails are made with
anodized aluminum. Control is carried out by the key (up-stopdown)
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek
Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych
profili aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na
życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są
z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Odblokowywanie
przyciskiem.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 90 For inclined surfaces
straight round guide rails

SRT 90 Do powierzchni pochyłych

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds
are made with special aluminum profiles, anodized or painted by
powder paint any color RAL at the customer request.
The guide rails are made with anodized aluminum or stainless steel.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Przeznaczone do okien
pochyłych w kabinie kierowcy (maszynisty). Instalacja sufitowa lub boczna.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

150

1200

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 91 Self-kept guide rails
for inclined surfaces

SRT 91 Prowadnice prętowe samonośne
do powierzchni pochyłych

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Apply for inclined cabin windows. Roller blinds
are made with special aluminum profiles, anodized or painted by
powder paint any color RAL at the customer request. The guide rails
are made with anodized aluminum or stainless steel.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1500

Height H mm

150

600

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów,
autobusów, tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Przeznaczone do
okien pochyłych w kabinie kierowcy (maszynisty). Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub
ze stali nierdzewnej. Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie
kolorów.

System zapewnia
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 92 U-shaped guide rails
for inclined surfaces

SRT 92 Prowadnice profil U

do powierzchni pochyłych

Developed to protect against direct sunlight, for salons of transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of a guide rails..
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in same
color like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych we wnętrzach pojazdów oraz kabin kierowców (maszynistów).
Stosują się do prostych i pochyłych powierzchni.
Boczna instalacja prowadnic.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL.
Stalowe elementy są malowane w kolor profilu aluminiowego.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

600

Height H mm

150

1500

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 93 U-shaped guide rails
mounting - brake

SRT 93 Prowadnice profil U
blokada - hamulec

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party. For vertical and
sloping cab windows. Side mounting with help of guides.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.Broad range
of colours of special fabrics RAL.
Steel elements and fixings are made of galvanized steel.
Broad range of colours of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek. Stosowane w prostych
i nachylonych oknach. Montaż boczny przez prowadnice.
Elementy stalowe i mocowania są wykonane z ocynkowanej stali.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

150

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

System zapewnia
– blokowanie zasłony w położeniu maksymalnym
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 94 Sloping with straight guides
SRT 94 Nachylona z prostymi prowadnicami

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance with
the dimensions specified by the ordering party.
For vertical and sloping cab windows. Ceiling or side mounting.
Roller shutter with straight guides.The guides are made of anodized
aluminium or stainless steel.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized
or powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg
wymiarów zleceniodawcy. Przeznaczone do okien pochyłych w kabinie
kierowcy (maszynisty). Instalacja sufitowa lub boczna.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

150

1000

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 100 Central pantograph
SRT 100 Pantograf centralny

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color
RAL at the customer request. Roller blinds are without the guide
rails. Framework fixation and unblocking. The frame is made with
aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1200

Height H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Bez
prowadnic. Blokowanie i odblokowywanie przy pomocy pantografu. Pantograf
wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flokowym.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 101 Central pantograph
SRT 101 Pantograf centralny położony za tkaniną

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Сeiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request. Roller blinds are without the guide rails. Framework fixation
and unblocking. The frame is made with aluminum profiles covered
with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL.
Bez prowadnic. Blokowanie i odblokowywanie przy pomocy pantografu.
Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flokowym.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1200

Height H mm

150

600

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 102 Lateral pantograph
button type control

SRT 102 Pantograf boczny położony za tkaniną
sterowanie przyskowe

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral
or ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. Roller blinds are without the guide rails. There
is button type fixation and unblocking of spring-loaded frame. The
frame is made with aluminum profiles covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1200

Height H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Bez
prowadnic. Blokowanie i odblokowywanie przy pomocy przycisku. Pantograf
wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flokowym.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 103 Central pantograph
button-control

SRT 92 Prowadnice profil U

do powierzchni pochyłych

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance with
the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The frame is made of aluminium profile with felt
sprayin or powder painted on request of the customer in any RAL
colour. Without guides.
Attaching and unlocking the spring-loaded frame using the buttons.
The frame is made of aluminium profile with felt spraying or powder
painted on request of the customer in any RAL colour.
Broad range of colours of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg wymiarów
zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych
profili aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie
zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Bez prowadnic. Blokowanie i odblokowywanie
pantografu przy pomocy przyciska. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego
z napylaniem flok lub malowane proszkowo. Do rolet proponujemy specjalne
tkaniny o dużej palecie kolorów. Montaż sufitowy. Bez prowadnic. Blokowanie i
odblokowywanie sprężynującej ramki za pomocą przycisków.
Ramka jest wykonana z aluminiowego profilu z napylaniem filcowym lub
pomalowana proszkowo życzenie zamawiającego na dowolny kolor RAL.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1200

Height H mm

150

600

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 110 Lateral pantograph
SRT 110 Pantograf boczny

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses,
cranes and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any color
RAL at the customer request. Roller blinds are without the guide
rails. Framework fixation and unblocking. The frame is made with
aluminum profiles, covered with flock spraying.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1600

Height H mm

150

600

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy
na dowolny kolor RAL. Bez prowadnic. Blokowanie i odblokowywanie
pantografem. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem
flokowym.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 120 Central pantograph
with electrical control 12V/24V

SRT 120 Pantograf centralny
ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V

12
24V

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. Roller blinds are without the guide rails. The frame
is made with aluminum profiles covered with flock spraying. Control is
carried out by the key (up-stop-down)
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Bez prowadnic. Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Rama wykonana z profilu aluminiowego z napylaniem
flokowym. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół).
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1200

Height H mm

150

600

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 120 EL Central pantograph

with 12 V/24 V electrical control and an emergency raising syste

SRT 120 EL Pantograf centralny

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V i z podnoszeniem awaryjnym

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
The frame is made of aluminium profile with felt sprayin or powder
painted on request of the customer in any RAL colour.
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode,
after unlocking the engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1200

Height H mm

150

600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych
w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy.
Bez prowadnic. Instalacja sufitowa lub boczna.
Rolety wykonane są ze
specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo
na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Pantograf wykonany
z profilu aluminiowego z napylaniem flok lub malowane proszkowo. Sterowanie za
pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół). Do rolet proponujemy specjalne
tkaniny o dużej palecie kolorów. Blokowanie pozycji w punktach końcowych. Zarządzanie
za pomocą przycisku (do góry - stop - w dół).
Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po
odblokowaniu silnika po naciśnięciu na przycisk.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 121 Lateral pantograph
with electrical control 12V/24V

SRT 121 Pantograf boczny
ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V

12
24V

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request. Roller blinds are without the guide rails. The frame is
made with aluminum profiles with flock spraying. Control is carried out
by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Bez prowadnic. Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem
flokowym. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół).
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny w dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1600

Height H mm

150

600

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 121 EL Side pantograph

with electrical control 12 V/24 V and an emergency raising system

SRT 121 EL Pantograf boczny

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V i z podnoszeniem awaryjnym

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
The frame is made of aluminium profile with felt sprayin or powder
painted on request of the customer in any RAL colour.
Position mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode,
after unlocking the engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1200

Height H mm

150

600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych
w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy.
Bez prowadnic. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili
aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flok lub
malowane proszkowo. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stopdół). Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.
Blokowanie pozycji w punktach końcowych. Zarządzanie za pomocą przycisku (do góry
- stop - w dół).
Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po
odblokowaniu silnika po naciśnięciu na przycisk.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 122 Central pantograph
chain operated, self-kept guide rails

SRT 122 Pantograf centralny

sterowanie łańcuszkowe, prowadnicy prętowe samonośne

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with felt spraying.
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Bez prowadnic. Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem
flok.
Zwijanie i rozwijanie materiału odbywa się przy ciągnięciu łańcuszka.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1200

Height H mm

150

600

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 123 Lateral pantograph
chain operated, self-kept guide rails

SRT 123 Pantograf boczny

sterowanie łańcuszkowe, prowadnicy prętowe samonośne

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Lateral or
ceiling installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at the
customer request.
The frame is made with aluminum profiles, covered with flock spraying.
Carried out by rewinding the chain.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

1200

Height H mm

150

600

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Bez prowadnic. Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem
flokowym.
Zwijanie i rozwijanie materiału odbywa się przy ciągnięciu łańcuszka.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 130 Lateral pantograph
with electrical control 12V/24V and guide rails

SRT 130 Do bardzo szerokich okien

ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V

12
24V

Developed to protect against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer. Ceiling
installation. Roller blinds are made with special aluminum profiles,
anodized or painted by powder paint any color RAL at the customer
request. The guide rails are made with anodized aluminum or stainless
steel. The frame is made of aluminum profiles with flock spraying.
Control is carried out by the key (up-stop-down).
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych
w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa. Rolety wykonane
są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na
życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium
anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego
z napylaniem flokowym. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stopdół).
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

1500

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 130 EL Side pantograph

with 12 V/24 V electric control, straight guides and an emergency raising system

SRT 130 EL Pantograf boczny

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V, prostymi prowadnicami i podnoszeniem awaryjnym

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order. Roller
shutter with straight guides.The guides are made of anodized aluminium
or stainless steel. The frame is made of aluminium profile with felt sprayin
or powder painted on request of the customer in any RAL colour. Position
mounting at end points. Button control (up - stop - down).
Emergency roller shutter raising and lowering function in manual mode,
after unlocking the engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych
w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny
kolor RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flok lub malowane
proszkowo. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół).
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów. Blokowanie pozycji
w punktach końcowych. Zarządzanie za pomocą przycisku (do góry - stop - w dół).
Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po
odblokowaniu silnika po naciśnięciu na przycisk.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 131 Side pantograph

with 12 V/24 V electric control and self-kept guides

SRT 131 Pantograf boczny

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V, prowadnice samonośne

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium
profiles, anodized or powder coated in any RAL colour according to
order. Roller shutter with U-shaped guides. The guides are made of
anodized aluminium or stainless steel. The frame is made of aluminium
profile with felt sprayin or powder painted on request of the customer
in any RAL colour. Position mounting at end points.
Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych
w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flok lub malowane proszkowo. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół). Do rolet
proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów. Blokowanie pozycji w punktach
końcowych.
Zarządzanie za pomocą przycisku (do góry - stop - w dół).

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

600

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 131 EL Side pantograph

with 12 V/24 V electrical control, self-kept guides and an emergency raising system

SRT 131 EL Pantograf boczny

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V, prowadnice samonośne i podnoszenie awaryjne

12
24V

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling-mounted. The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order. Roller
shutter with U-shaped guides. The guides are made of anodized aluminium
or stainless steel. The frame is made of aluminium profile with felt sprayin
or powder painted on request of the customer in any RAL colour. Position
mounting at end points. Button control (up - stop - down). Emergency roller
shutter raising and lowering function in manual mode, after unlocking the
engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

3000

Height H mm

150

600

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych
w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
dźwigów i ciężarówek. Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. Instalacja
sufitowa lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny
kolor RAL. Pantograf wykonany z profilu aluminiowego z napylaniem flok lub malowane
proszkowo. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół). Do rolet
proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów. Blokowanie pozycji w punktach
końcowych. Zarządzanie za pomocą przycisku (do góry - stop - w dół).
Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po
odblokowaniu silnika po naciśnięciu na przycisk.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 140 In the box with guide rails
SRT 140 Zabudowany mechanizm z prowadnicami

Designed for protection against direct sunlight, for salons of
transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL at
the customer request. The guide rails are made with anodized
aluminum or stainless steel. There is button type unblocking.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych we wnętrzach pojazdów.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja boczna. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL. Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali
nierdzewnej. Odblokowywanie przyciskiem.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- bottom rail fixation at any height level;
- easy maintenance;
- easy assembling;
- long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

System zapewnia:
- blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
- łatwość obsługiwania;
- wygodny montaż
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 150 Puling blind horizontal
SRT 150 Roleta rozciągana w poziomie

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
passenger’s carriages and busses.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation. Roller blinds are made with special aluminum
profiles, anodized or painted by powder paint any color RAL
according the customer request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

200

3000

Height H mm

200

1500

The system provides:
- bottom rail fixation at any width level;
- smooth and noiseless running left and right;
- easy maintenance;
- easy installation;
- long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w wagonach pociągów pasażerskich i autobusach.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja prowadnic
w poziomie. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL.
Proponujemy dużą paletę kolorów specjalnych tkanin.

System zapewnia:
- możliwość blokowania zasłony w dowolnym położeniu na całej szerokości;
- płynny i cichy ruch w prawo i w lewo;
- łatwość obsługi;
- wygodny montaż;
- długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 151 Curtains with concealed fixing
SRT 151 Zasłony z ukrytym mocowaniem

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych w wagonach pociągów pasażerskich i autobusach.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja prowadnic
w poziomie. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL. Proponujemy dużą paletę kolorów specjalnych tkanin.
Montaż przez prowadnice

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

200

3000

Height H mm

200

1500

System zapewnia:
– możliwość blokowania zasłony w dowolnym położeniu na całej szerokości;
– płynny i cichy ruch w prawo i w lewo;
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 160 U-shaped guide rails
SRT 160 Prowadnice profile U

RAL

Designed for protection against direct sunlight, for salons of
transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint
any color RAL at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in
same color like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych we wnętrzach pojazdów oraz kabin kierowców
(maszynistów). Stosują się do prostych i pochyłych powierzchni.
Boczna instalacja prowadnic.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych
lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL.
Stalowe elementy są malowane w kolor profilu aluminiowego.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– płynny i cichy ruch w górę i w dół;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 161 U-shaped guide rails
SRT 161 Prowadnice profile U

RAL

Developed to protect against direct sunlight, for salons of
transport.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails. Roller blinds are made with
special aluminum profiles, anodized or painted by powder paint
any color RAL at the customer request.
Steel elements and fittings are painted with powder paint in
same color like aluminum.
The system is offered in a large color spectrum of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych we wnętrzach pojazdów oraz kabin kierowców
(maszynistów). Stosują się do prostych i pochyłych powierzchni.
Boczna instalacja prowadnic.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych
lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL.
Stalowe elementy są malowane w kolor profilu aluminiowego.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– płynny i cichy ruch w górę i w dół;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 162 Bent U-shaped guides in the box
SRT 162 Wypukłe prowadnice profil U w kasecie

RAL

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
The steel elements and fixings are made of steel and powdercoated in the colour of the aluminium profiles.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

300

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych we wnętrzach pojazdów oraz kabin kierowców
(maszynistów). Stosują się do prostych i pochyłych powierzchni.
Boczna instalacja prowadnic.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych
lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL.
Stalowe elementy są malowane w kolor profilu aluminiowego.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– płynny i cichy ruch w górę i w dół;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 190 Straight round guide rails
rope mechanism

SRT 190 Prowadnice prętowe proste
mechanizm linkowy

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of
the driver (machinist) of electric locomotives, buses, trams,
trolleybuses, cranes, special equipment and for salons of
transport.
Produced according to the sizes provided by the customer.
Lateral or ceiling installation. Roller blinds are made with special
aluminum profiles, anodized or painted by powder paint any
color RAL at the customer request.
The system is offered in a large color spectrum of special textile.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek oraz w wagonach
pasażerskich.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub
boczna. Może być zamontowana na powierzchni w dowolnym stopniu
odchylenia. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-smooth and noiseless running up and down;
-easy maintenance;
-easy assembling;
-long operation term.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

2000

Height H mm

300

1200

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– płynny i cichy ruch w górę i w dół;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 200 Straight round guides
SRT 200 Proste okrągłe prowadnice

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s
cab: electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special-purpose vehicles.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special
aluminium profiles, anodized or powder coated in any RAL colour
according to order. Roller shutter with straight guides.The guides
are made of anodized aluminium or stainless steel.
Tap mounting and unlocking.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

300

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek. Produkowane są
wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali
nierdzewnej. Odblokowywanie przy pomocy cięgna. Do rolet
proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 201 Straight round guides
button control

SRT 201 Proste okrągłe prowadnice

sterowanie przyciskiem

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s
cab: electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and
special-purpose vehicles.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting. The roller shutters are made of special
aluminium profiles, anodized or powder coated in any RAL colour
according to order. Roller shutter with straight guides.The guides
are made of anodized aluminium or stainless steel.
Button unlocking. Broad range of colours of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek. Produkowane są
wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL.
Prowadnice wykonane są z aluminium anodowanego lub ze stali
nierdzewnej. Odblokowywanie przyciskiem. Do rolet proponujemy
specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1500

Height H mm

300

1000

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 210 U-shaped guide rails
with electrical control 12V/24V

SRT 210 Prowadnice profil U
ze sterowaniem elektrycznym 12V/24V

12
24V

RAL

Designed for protection against direct sunlight, for cabin of the driver
(machinist) of electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes
and special equipment.
Рroduced according to the sizes provided by the customer.
Lateral installation of guide rails.
Roller blinds are made with special aluminum profiles, anodized or
painted by powder paint any color RAL according the customer request.
Fixation of position is at end spots. Control is carried out by the key (upstop-down). The system is offered in a large color spectrum of special
textile.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2500

Height H mm

150

1500

The system provides:
-bottom rail fixation at any height level;
-easy maintenance;
-easy installation;
-long operation term.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Boczna instalacja prowadnic.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL.
Może być zamontowana na powierzchni w dowolnym stopniu odchylenia.
Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego (góra-stop-dół). Blokowanie
położenia w punktach końcowych.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 210 EL U-shaped guides

with 12 V/24 V electric control and an emergency raising system

SRT 210 EL Prowadnice profil U

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V z podnoszeniem awaryjnym

They protect against direct sunlight entering the (engine) driver’s cab:
electric locomotives, buses, trams, trolleybuses, cranes and specialpurpose vehicles.They are manufactured in accordance with the
dimensions specified by the ordering party.
Side mounting with help of guides and brackets. The roller shutters are
made of special aluminium profiles, anodized or powder coated in any
RAL colour according to order. Position mounting at end points. . The
roller can be established at any angle an inclination. Button control (up
- stop - down). Emergency roller shutter raising and lowering function
in manual mode, after unlocking the engine after pressing the button.
Broad range of colours of special fabrics.
Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Boczna instalacja prowadnic. Rolety wykonane są ze specjalnych profili
aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie
zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Może być zamontowana na
powierzchni w dowolnym stopniu odchylenia. Sterowanie za pomocą
przełącznika
klawiszowego
(góra-stop-dół).
Blokowanie
położenia
w punktach końcowych.
Funkcja awaryjnego podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po
odblokowaniu silnika po naciśnięciu na przycisk.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2500

Height H mm

150

1500

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 212 EL U-shaped guides

with 12 V/24 V electrical control for panels and an emergency raising system

SRT 212 EL Prowadnice profil U

ze sterowaniem elektrycznym 12 V/24 V z podnoszeniem awaryjnym dla paneli

12
24V

RAL

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Side mounting with help of side brackets attached to the guides.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Position mounting at end points. The roller can be established at any
angle an inclination.Button control (up - stop - down).
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

400

2000

Height H mm

150

1500

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Boczna instalacja prowadnic.vRolety wykonane są ze specjalnych profili
aluminiowych, anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie
zleceniodawcy na dowolny kolor RAL. Może być zamontowana na powierzchni
w dowolnym stopniu odchylenia. Sterowanie za pomocą przełącznika klawiszowego
(góra-stop-dół). Blokowanie położenia w punktach końcowych. Funkcja awaryjnego
podnoszenia i opuszczania płótna rolety w trybie ręcznym, po odblokowaniu silnika
po naciśnięciu na przycisk.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów. Montaż boczny
przez wsporniki boczne przymocowane do prowadnic.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługiwania;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 220 Fixing in closed position
coil

SRT 220 Blokowanie w pozycji zamkniętej

cewka

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów,
autobusów, tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek. Produkowane
są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna. Rolety
wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor
RAL. Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

300

1000

System zapewnia:
– blokowanie zasłony w położeniu maksymalnym
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 221 Magnetic fixing
in closed position

SRT 221 Blokowanie magnetyczne
w pozycji zamkniętej

They are used for protection against direct sunlight entering passenger
train carriages.They are manufactured in accordance with the dimensions
specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles, anodized or
powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

300

1000

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa lub boczna.
Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, anodowanych lub
malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na dowolny kolor RAL.
Montaż sufitowy lub boczny.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

System zapewnia:
– blokowanie zasłony w położeniu maksymalnym
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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SRT 222 Catch-fixing
in closed position

SRT 222 Blokowanie za pomocą zaczepu

w pozycji zamkniętej

They are used for protection against direct sunlight entering
passenger train carriages.They are manufactured in accordance
with the dimensions specified by the ordering party.
Ceiling or side mounting.
The roller shutters are made of special aluminium profiles,
anodized or powder coated in any RAL colour according to order.
Broad range of colours of special fabrics.

Przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni
słonecznych w kabinie kierowcy (maszynisty) elektrowozów, autobusów,
tramwajów, trolejbusów, dźwigów i ciężarówek.
Produkowane są wg wymiarów zleceniodawcy. Instalacja sufitowa
lub boczna. Rolety wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych,
anodowanych lub malowanych proszkowo na życzenie zleceniodawcy na
dowolny kolor RAL.
Montaż sufitowy lub boczny.
Możliwość instalacji kilku kompletów zaczepów na różnych wysokościach.
Do rolet proponujemy specjalne tkaniny o dużej palecie kolorów.

The system provides:
- attachment of the guide rail in any height position;
- smooth and silent movement up and down;
- ease of use;
- convenient mounting;
- long service life.

Minimum

Maximum

Width L mm

300

1000

Height H mm

300

1000

System zapewnia:
– blokowanie zasłony na dowolnej wysokości;
– łatwość obsługi;
– wygodny montaż;
– długi okres eksploatacji.

The roller shutters comply with the requirements of sanitary and fire safety standards in the Ukraine, Russian Federation and European Union.
Rolety spełniają wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.
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63

KOMPONENTY

THE COMPONENTS

The aluminum boxes

Profile aluminiowe na obudowy

64

Bottom rails
Dolne listwy

65

The aluminum guide rails
Prowadnice aluminiowe

Guide rail plug
Zaślepki prowadnic

66

The fasteners of the guide rails and holders
Mocowanie prowadnic i ustalaczy

The extenders
Przedłużacze

The brackets
Wsporniki

The operating handles
Uchwyty

67

68

TKANINY

FABRIC

VISTA

0170
0171
0193
0173
0184
0183
0172
0191

Technical data Dane techniczne
>5

Weight g/sqm Waga g/m2

170

Fire retardant Ognioodporność

DIN 4102 B1

Thickness mm Grubość mm

0.45

Width mm Szerokość mm

2.400/127/89

Shading Coefficient FC

23

49

34

17

35

0.53

0.74

0172

48

37

15

28

49

35

16

36

0.53

0.74

0173

24

7

69

23

39

25

36

27

0.57

0.79

0183

47

48

5

23

47

42

8

28

0.48

0.67

0184

51

45

4

23

15

43

6

32

0.50

0.69

1191

30

5

65

23

45

22

33

30

0.59

0.81

1193

37

21

42

23

48

32

20

33

0.54

0.76

Przepuszczalność UV

22

UV transmission %

33

Solarabsorption %

45

Solar reflexion %

0171

Przepuszczalność energii
słonecznej

0.71

Solartransmission %

0.51

Współczynnik otwarcia

47

Openess factor %

9

Pochłanianie światła

39

Light absorption%

52

Odbicie światła

28

Light reflection %

9

Przepuszczalność światła

40

Light transmission %

51

Kod koloru

0170

Color code

g tot2

Współczynnik zacienienia

Color fastness Trwałość kolorów

Pochłanianie energii słonecznej

100% PES

Odbicie energii słonecznej

Basic fabric Tkanina podstawowa

69

SUNMATE

		

		

0114

0100

0104

0115

0101		

0112

0111

0108

0103

0105

0116

0110

0118		

0113

0109

0102

0106

0107

0117

0120

5001		

0121

70

7
43
83
29
11
42
51
78
19
64
86
4
53
37
2
18
64
90
18
68
89
68

-

21
8
2
14
19
16
15
9
17
8
5
20
9
13
21
18
11
3
18
4
1
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

Przepuszczalność UV

13
41
77
29
16
28
32
51
23
49
66
11
44
38
9
20
43
74
24
67
87
68

0.37
0.47
0.56
0.41
0.37
0.41
0.43
0.48
0.40
0.47
0.53
0.36
0.45
0.44
0.35
0.39
0.46
0.56
0.40
0.52
0.59
0.53

0.50
0.40
0.78
0.57
0.52
0.58
0.59
0.67
0.55
0.65
0.74
0.50
0.63
0.62
0.49
0.54
0.63
0.78
0.58
0.74
0.84
0.74

Współczynnik zacienienia

Pochłanianie energii słonecznej

Odbicie energii słonecznej

66
51
21
57
65
56
53
40
60
43
29
69
47
49
70
62
46
23
58
29
12
28

Shading Coefficient FC

75
52
17
60
72
51
43
21
67
35
13
78
43
54
78
67
33
10
67
30
11
29

UV transmission %

18
5
0
11
17
7
6
1
14
1
1
18
4
9
20
15
3
0
15
2
0
3

Solarabsorption %

0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0120
0121
5001

Solar reflexion %

2.450/250/127/89

Solartransmission %
Przepuszczalność energii
słonecznej

Width mm Szerokość mm

Współczynnik otwarcia

0.30

Openess factor %

Thickness mm Grubość mm

Pochłanianie światła

DIN 4102 B1

Light absorption%

Fire retardant Ognioodporność

Odbicie światła

210

Light reflection %

Weight g/sqm Waga g/m2

Przepuszczalność światła

>5-6

Light transmission %

Color fastness Trwałość kolorów

Kod koloru

100% PES

Color code

Basic fabric Tkanina podstawowa

g tot2

Technical data Dane techniczne

SUNBLOCK

				

1120		

1121		

1134		

1133		

1123		

1122

				

1135		

1124		

1126		

1132		

1130		

1172

		

1128		

1171		

1129		

1131		

1170		

1127

1125		

Technical data Dane techniczne
>5

Fire retardant Ognioodporność

DIN 4102 B1

Thickness mm Grubość mm

0.35

Width mm Szerokość mm

2.180/127/89

Shading Coefficient FC

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1123

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1124

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1125

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1126

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1127

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1128

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1129

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1130

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1131

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1132

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1133

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1134

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1135

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1170

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1171

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

1172

0

83

17

-

0

70

30

0

0.35

0.48

Współczynnik zacienienia

g tot2

0.48

1122

Przepuszczalność UV

UV transmission %

0.48

0.35

Solar reflexion %

0.35

0

Współczynnik otwarcia

0

30

Openess factor %

30

70

Pochłanianie światła

70

0

Light absorption%

0

-

Odbicie światła

-

17

Light reflection %

17

83

Przepuszczalność światła

83

0

Light transmission %

0

1121

Kod koloru

1120

Color code

Solarabsorption %

Pochłanianie energii słonecznej

Color fastness Trwałość kolorów

340

Odbicie energii słonecznej

100% PES

Weight g/sqm Waga g/m2

Solartransmission %
Przepuszczalność energii
słonecznej

Basic fabric Tkanina podstawowa

71

72
Light reflexion Visible %
DIN EN 410-1998
Odbicie światła
Light absorption Visible %
DIN EN 410-1998
Pochłanianie światła

Solartransmission % DIN
EN 410-1998
Przepuszczalność energii
słonecznej
Solar reflexion %
DIN EN 410-1998
Odbicie energii słonecznej

Total solar energy Transmittance
gtot DIN EN 13363.1-2003
Całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Shading Coefficient Fc
DIN EN 14501-2006
Współczynnik zacienienia

0351

0

5

95

-

0

12

88

0

0.63

0.88

0352

0

8

92

-

0

25

75

0

0.55

0.76

0354

0

82

18

-

0

66

34

0

0.26

0.63

0355

0

61

39

-

0

57

43

0

0.32

0.45

0356

0

78

22

-

0

6

39

0

0.30

0.41

0357

0

50

50

-

0

151

49

0

0.37

0.51

0358

0

65

35

-

0

56

44

0

0.33

0.46

0359

0

28

72

-

0

44

56

0

0.41

0.57

0360

0

8

92

-

0

18

82

0

0.60

0.83

0361

0

15

85

-

0

19

81

0

0.59

0.823

Przepuszczalność UV

UV transmission %

Pochłanianie energii słonecznej

Solarabsorption %
DIN EN 410-1998

Współczynnik otwarcia

Basic fabric Tkanina podstawowa
100% PES
Color fastness Trwałość kolorów
>5

Weight g/sqm Waga g/m
340
Fire retardant Ognioodporność
DIN 4102 B1

Thickness mm Grubość mm
0.35
Width mm Szerokość mm
2.180/127/89

PVC free
YES
Metallized

NO

Oekotex
YES

2

Openess factor %

Kod koloru
Light transmission visible %
DIN EN 410-1998
Przepuszczalność światła

Color code

SUNBLOCK DS

		
0358			
0356			
0357		
0354			
0355

		
0359			
0360			
0352		
0351			
0361

Technical data Dane techniczne

73

CERTYFIKATY

CERTIFICATES

Certificates
Certyfikaty

74

75

76

SYMBOLS

SYMBOLE

Manual control
Mechanizm obsługiwany ręcznie

Electrical control
Mechanizm ze sterowaniem elektrycznym

Fixing to the side wall
Mocowanie do ściany bocznej

Ceiling mount
Mocowanie sufitowe

Standard color - black guides
Standartowy kolor prowadnic - czarny

Standard color - gray guides
Standartowy kolor prowadnic - szary

12
24V

Electric drive
Napęd elektryczny

Top and bottom installation
Mocowanie w poziomie (góra i dół)

RAL

Any RAL color according to customer
Możliwość na życzenie klienta wykonania
prowadnic w dowolnym kolorze z palety RAL

Width L mm - Szerokość mm

Height H mm - Wysokość mm

77

Notes
Notatki

78

79

80

