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Nowości konstrukcyjne w ściankach bocznych rolet naokiennych CleverBox
Z przyjemnością informujemy, że firma BeClever wprowadza nowe rozwiązania konstrukcyjne w ściankach bocznych
skrzynek systemu rolet naokiennych CleverBox.
Najważniejszą nowością w konstrukcji ścianek jest całkowicie przeprojektowana dolna część elementu,
umożliwiająca nowy sposób montażu skrzynki rolety na ramie okiennej - poprzez „wsunięcie” (uzupełnienie
dotychczasowych sposobów montażu poprzez „wkliknięcie” i „ nałożenie” - patrz str. 2).
Jest to kolejna, znacząca innowacja w tym elemencie po wprowadzeniu podwójnego gniazda łożyska (funkcja
alternatywnego położenia osi wału pancerza w skrzynce rolety).
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CleverBox na przykładzie AE 20
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nowa konstrukcja ścianki bocznej systemu
CleverBox na przykładzie AE 20

Omawiana zmiana konstrukcyjna zachowuje dotychczasową uniwersalność elementu, umożliwiającą stosowanie
jednego rodzaju ścianki bocznej do rolet naokiennych w wersji bez moskitery oraz z moskitierą.
W przypadku montażu rolety w wersji z moskitierą metodą „wsunięcia” wystarczy w łatwy sposób wyłamać fragment
elementu zaznaczony na czerwono na poniższym rysunku*:

ścianka boczna po usunięciu fragmentu
elementu, umożliwiająca montaż skrzynki
rolety z moskitierą metodą „wsunięcia”

fragment elementu, który należy wyłamać
w przypadkumontażu rolety z moskitierą
metodą „wsunięcia”

* w przypadku montażu rolety w wersji bez moskitiery metodami „wkliknięcia”, „wsunięcia” i „nałożenia” oraz w wersji z moskitierą
metodami „wkliknięcia” i „nałożenia” nie jest wymagane wyłamanie fragmentu zaznaczonego na poniższym rysunku

Metoda „wsunięcia” jest uzupełnieniem dotychczasowych sposobów montażu rolet CleverBox (poprzez „wkliknięcie”
oraz „nałożenie”), dającym zróżnicowane możliwości połączenia rolety ze stolarką okienną w ramach jednego,
uniwersalnego systemu.
Wytyczne i zalecania dotyczące wykorzystywania poszczególnych sposobów montażu:

przebieg montażu

zalecenia

metoda „wkliknięcia”
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metoda „wsunięcia”

rolety o małych i średnich gabarytach

rolety o średnich i dużych gabarytach

profile okienne o małych i średnich
szerokościach

profile okienne o średnich i dużych
szerokościach

wstępne zespolenie rolety z ramą
okienną odbywa się poprzez
„wkliknięcie” (od tyłu) dolnej części
skrzynki w profil adaptacyjny
(przykręcony wcześniej do
ramy okiennej)

wstępne zespolenie rolety z ramą
okienną odbywa się poprzez
„wsunięcie” (od boku) dolnej części
skrzynki w profil adaptacyjny
(przykręcony wcześniej do
ramy okiennej)

metoda „nałożenia”
rolety o bardzo dużych gabarytach
(montaż z konsolą wzmacniającą)
profile okienne o dużych i bardzo
dużychgabarytach
wstępne zespolenie rolety z ramą
okienną odbywa się poprzez
„nałożenie” (od góry) skrzynki rolety
na profil dolny i adaptacyjny
(przykręcone wcześniej do ramy
okiennej) i przykręcenie profilu
dolnego ze ściankami bocznymi

Kolejnym rozwiązaniem w ściankach bocznych jest wyrównanie wewnętrznych żerdzi konstrukcyjnych. Zmiana ta
pozwala na ujednolicenie długości cięcia wewnętrznego ocieplenia skrzynki rolety, niezależnie od jego kształtu.
Wszystkie wkładki ocieplenia mogą być teraz cięte według jednego wzoru: szerokość okna - 7cm.
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Ostatnią nowością konstrukcyjną w ściankach bocznych jest zwiększenie grubości zewnętrznych krawędzi elementu.
Zmiana ta podyktowana jest względami wizualnymi i zwiększa estetykę połączenia ścianek bocznych z profilami
skrzynki rolety naokiennej.
Wprowadzane zmiany i udoskonalenia konstrukcyjne w ściankach bocznych nie mają wpływu na ceny przedmiotowych
elementów, które pozostają bez zmian w stosunku do poprzednich wersji!

3

