
ROLOVACÍ MŘÍŽE



Působíme celorepublikově a vyvážíme naše mříže i do zahraničí.

Fotografie z výroby rolovacích mříží.

O firmě Univers Tech s.r.o.

Naše firma působí na českém trhu od roku 1990 a v roce 2004 byla transformována na společnost 
Univers Tech s.r.o. Sídlo společnosti a výroba je situována v Kladně. V současné době máme poboč-
ky v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Praze a partnery v dalších městech. 

Pro výrobu rolovacích mříží jsme postavili novou moderní halu, kde výroba probíhá přesně dle 
individuálního přání zákazníka, samozřejmě pod odborným dohledem našich specialistů. 

Vlastní výroba mříží je velmi náročná a precizní práce, a i přesto se snažíme, aby cena rolovací mříže 
byla dostupná. Protože naší prioritou je dodat zákazníkovi nejen kvalitní výrobek, ale nabídnout i 
příznivou cenu.  

V současné době patříme mezi největší společnosti v tomto sortimentu na českém trhu. Tohoto 
postavení jsme dosáhli díky našim několika pravidlům: orientace na zákazníka, velmi nízká cena při 
vynikající kvalitě, inovace a flexibilita a vysoká produktivita práce ve výrobě.
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ROLOVACÍ MŘÍŽE
Mříže jsou určeny pro účinnou mechanickou ochranu výloh, vstupů do prodejen, hromadných 
parkovišť apod.
 
Rolovací mříže jsou vyrobeny z oceli a v základním provedení jsou ovládány motorem. Vyrábíme
je na míru, a proto je vhodné s námi projednat technické detaily již v etapě projektové přípravy. 

Rolovací mříže jsou bezúdržbové a díky kvalitním komponentům zajišťují velmi vysokou životnost
celé mříže, včetně pohyblivých součástí.
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Aria

Rolovací mříž sestavená z jednostěnných plných
profilů – výška 115 mm, tloušťka 0,9 mm s okénky 100 x 50 mm. 

Příslušenství rolovací mříže – vertikální „U“ vodítka, 
galvanické držáky – příruby, pružinové boxy a rolovací hřídel. 
Průměr hřídele rolovací mříže je v rozmezí 48-60-76-101 mm  
v závislosti na rozměrech mříže (dle schématu). 

Ovládání rolovací mříže můžete zvolit ruční nebo
motorové pro komfortní ovládání.

Rolovací mříž typ ARIA
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Technická data - Aria

Max. rozměry:

ARIA
10 kg/m2
Šířka 11 000 mm
Výška 5 000 mm
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Rolovací mříž typ VALENCIA

P 60 – Rolovací mříž sestavená z 14 mm galvanizovaných 
trubek spojených propojovací sponkou o délce 58 mm
a tloušťkou stěny 1 mm.

P 90 a P 120 – Rolovací mříž sestavená z 18 mm silných 
galvanizovaných trubek navzájem spojených propojovací 
sponkou o rozměru 95 mm a tloušťkou stěny 1,5 mm
 pro mříž P 90. U mříže P 120 je sponka o rozměru
 120 mm a tloušťka stěny 1 mm.

Příslušenství rolovací mříže - vertikální „U“ vodítka, 
galvanické držáky – příruby, pružinové boxy a rolovací 
hřídel. Průměr hřídele rolovací mříže je v rozmezí 
48-60-76-101 mm v závislosti na rozměrech mříže (dle schématu). 

Ovládání rolovací mříže můžete zvolit ruční nebo motorové pro komfortní ovládání.

Valencia
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P 60
11 kg/m2
Šířka 12 000 mm
Výška 5 000 mm

Max. rozměry: 

P 120
8 kg/m2
Šířka 15 000 mm
Výška 5 000 mm

P 90
9 kg/m2
Šířka 12 000 mm
Výška 5 000 mm

Technická data - Valencia
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Rolovací mříže typ VERONA

S 14 
Rolovací mříž sestavená ze dvou tvarovaných
galvanizovaných trubek o síle 14 mm. Oba díly 
rolovací mříže jsou spojeny galvanizovanou sponou. 

R 14 
Rolovací mříž sestavená ze dvou tvarovaných 
galvanizovaných trubek o síle 14 mm. První a druhý díl
s uprostřed rovnou galvanizovanou trubkou, 
která slouží jako výztuha je spojen galvanizovanou sponou. 

Příslušenství rolovací mříže - vertikální „U“ vodítka, 
galvanické držáky – příruby, pružinové boxy a rolovací 
hřídel. Průměr hřídele rolovací mříže je v rozmezí 
48-60-76-101 mm  v závislosti na rozměrech mříže 
(dle schématu). 

Ovládání rolovací mříže můžete zvolit ruční nebo 
motorové pro komfortní ovládání.
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Technická data - Verona

Max. rozměry: 

S 14
10 kg/m2
Šířka 11 000 mm
Výška 5 000 mm

R 14
13 kg/m2
Šířka 11 000 mm
Výška 5 000 mm
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Raventa

Rolovací mříže typ RAVENTA

Rolovací mříž sestavená z galvanizovaných plných 
profilů – výška 115 mm, tloušťka 0,9 mm.
 

Příslušenství rolovací mříže - vertikální „U“ vodítka, 
galvanické držáky – příruby, pružinové boxy a rolovací
hřídel. Průměr hřídele rolovací mříže je v rozmezí 
48-60-76-101 mm  v závislosti na rozměrech mříže
(dle schématu). 

Ovládání rolovací mříže můžete zvolit ruční nebo
motorové pro komfortní ovládání.
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Technická data - Raventa

Max. rozměry:

RAVENTA
10 kg/m2
Šířka 12 000 mm
Výška 5 000 mm
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Rolovací mříž typ MONAKO

Rolovací mříž sestavená z galvanizovaných 
mikroperforovaných profilů – výška 115 mm, 
tloušťka 0,9 mm, průměr perforací 3 mm. 

Tento typ rolovací mříže je ručen pro ochranu obchodů, 
butiků a veškerých prostor, které požadují stálou ventilaci
 – odvětrání a případný průhled do místnosti. 

Příslušenství rolovací mříže - vertikální „U“ vodítka, 
galvanické držáky – příruby, pružinové boxy a rolovací 
hřídel. 
Průměr hřídele rolovací mříže je v rozmezí 
48-60-76-101 mm  v závislosti na rozměrech mříže
 (dle schématu). 

Ovládání rolovací mříže můžete zvolit ruční nebo 
motorové pro komfortní ovládání.

Monako
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Max. rozměry:

MONAKO
10 kg/m2
Šířka 12 000 mm
Výška 5 000 mm

Technická data - Monako

12



Obecné info
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Technická data - pohony

POUŽITÍ CENTRÁLNÍCH MOTORŮ A PRŮMĚRŮ HŘÍDELÍ

TABULKA CENTRÁLNÍCH MOTORŮ
šíře roletové mříže

centrální motor boční motor - při šíři mříže nad 8500 mm
        pro častý provoz

Délka bowdenu 8 m

centrální motory
ITALO 200/60 E
ITALO 200/60 PLUS E
ITALO 200/60 BM E
ITALO 240/101-76 E
ITALO 240/101-76 BM E

max. síla
120 kg
170 kg
340 kg
180 kg
380 kg

průměr hřídele
48 - 60
48 - 60
48 - 60

76 - 101
76 - 101

W
400
600

1 200
600

1 200

A
1,8
2,6
5,6
2,6
5,6

hm
ot

no
st 

(k
g)

14



Technická data - vodicí lišty, bočnice, baly

bočnice

se standardním

náběhem

bočnice

s negativním

náběhem vodící lišta

BOČNICE 

SE STANDARDNÍM NÁBĚHEM

BOČNICE 

SE NEGATIVNÍM NÁBĚHEM VODÍCÍ LIŠTY

od celkové výšky mříže 4 500 mm

negativní náběh

lze navrhnout i atypické řešení

Pozn.: Při nižší výšce možno 350 mm

přichycení mříže k motoru

VELIKOST BOČNICE

průměr 
hřídele

výška
mříže

velikost bočnice

velikost
bočnice

velikost
bočnice

velikost
bočnice

rozměry
vodících lišt
(a x b x a)

max. šířka
roletové mříže
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Technická data - Možnosti přípravy pro kotvení mříží

1. POMOCÍ PLOCHÉ OCELI (pro zapuštění hlavy šroubu)

2.a POMOCÍ JACKLU (většinou 100x100, 80x80, 50x100 a pod.)

2.b POMOCÍ JACKLU (většinou 30x40, 30x60 a pod.)

3. POMOCÍ ÚHELNÍKU (30x50x3 a pod.)
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Technická data - roleta s centrálním pohonem

POPIS
SR    celková šířka mříže
V       prostor pro vodící lištu
VR    výška rolety bez nábalu
BR    prostor nábalu mříže (bočnice, náběh, koncová lišta)
BO    bočnice

PROSTOR NÁBALU MŘÍŽE  „BR“ PROSTOR PRO VODÍCÍ LIŠTU  „V“

výška mříže šíře mříže
celková šíře mříže
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Technická data - roleta s bočním pohonem

POPIS
V       prostor pro vodící lištu
S        prostor pro bočnici s vodítkem
B       prostor pro bočnici s motorem
T       prostor pro bočnici s motorem
SR    celková šířka mříže
VR    výška rolety bez nábalu
BR   prostor nábalu mříže

PROSTOR NÁBALU MŘÍŽE  „BR“

PROSTOR PRO VODÍCÍ LIŠTU  „V“

PROSTOR PRO KONZOLIvýška mříže BR

B

S

T
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Technická data - roleta s bočním pohonem

POPIS
V       prostor pro vodící lištu
S        prostor pro bočnici s vodítkem
B       prostor pro bočnici s motorem
T       prostor pro bočnici s motorem
SR    celková šířka mříže
VR    výška rolety bez nábalu
BR   prostor nábalu mříže

PROSTOR NÁBALU MŘÍŽE  „BR“

výška mříže BR

B

S

T

PROSTOR PRO KONZOLI

PROSTOR PRO VODÍCÍ LIŠTU  „V“
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INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

PŘEDOKENNÍ ROLETY BRÁNYSEKČNÍ VRATA

VÝSUVNÉ MARKÝZY VENKOVNÍ ŽALUZIE

VÝZNAMNÉ REALIZACE
Lego Production Kladno
Metrostav a.s.
Swietelsky stavební s.r..o.
Konsit a.s.
Goldbeck Bau s.r.o.

OC Bory Mall Slovensko
OC Krakov Praha
OC Lužiny Praha
OC Galerie Harfa Praha
OC Tabačka Nový Jičín
OC Doubravka Plzeň

OC Galerie TepliceOC Bory Mall Slovensko
OC Chodov
Letiště ČB
Central Kladno
Tesco
Olympia Plzeň
Tesco Žilina, Košice, Piešťany Slovensko
Hornbach Berlín – Lipsko
Flamengo Květiny s.r.o.
Karafa s.r.o.
Letiště Praha a.s.
Hlavní vlakové nádraží Praha
a další.

Ministerstvo financí  ČR
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Poznámky



IX/2016

Kladno, Americká 2772   tel.: 312 663 234  e-mail: kladno@univers.cz

Praha, Průběžná 1032/2   tel.: 233 321 055  e-mail: praha@univers.cz

Plzeň, Slovanská 546/72   tel.: 377 226 096  e-mail: plzen@univers.cz

České Budějovice, Fráni Šrámka 1229/1 tel.: 702 018 712  e-mail: ceske.budejovice@univers.cz 

Ústí nad Labem, Masarykova 1443/84 tel.: 777 311 909  e-mail: usti@univers.cz


