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Poskytují Vám ochranu před světlem,

ruchy, pohledy z vnějších prostor a v  -

neposlední řadě i před vloupáním.

Výrazně přispívají k tepelné izolaci a šetří

tak náklady na energii. Zároveň dodávají

vašim nemovitostem tzv. „něco navíc“ a

přispívají k tomu, aby měli lidé ze svého

domovu příjemný pocit.

Naše rolety a žaluziové kastlíky Vám

 poskytují všechny tyto výhody, přičemž

nezáleží na tom, zda se jedná o novostavbu

či jde o rekonstrukce staré zástavby. Zde

najdete odpovídající sladěný produktový

systém s Vašimi přáními a požadavky. 

Roletové a žaluziové nástavbové systémy

ROKA-TOP od firmy Beck+Heun jsou

výhodné pro plánování zejména vzhledem

ke své jednoduché montáži a možnosti

výběru ze široké nabídky úprav. 

Nástavbové kastlíky jsou dodávány jako

přizpůsobené danému objektu a

 konkrétnímu oknu. Rovněž jsou s oknem

zabudovány jako jeden prvek. To šetří

Váš čas i Vaše peníze. Nejnovější

 nástavbové kastlíky hledejte pod touto

značkou: 
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Nástavbové roletové a žaluziové konstrukce od firmy Beck+Heun

Široké možnosti a ochrana v jednom
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Vhodné komponenty pro jakékoliv okno

Systémové nástavbové kastlíky

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM

Upevňovací systém od firmy Beck+Heun

šetří místo při transportu a usnadňuje

připevnění kastlíku k Vašemu oknu.

 Pomocí jednoduchého donastavení,

k němuž není zapotřebí dodatečných

profilů, je tento kompletní prvek v  

několika málo pracovních krocích

 namontován. K tomu je zapotřebí vsunout

ocelovou spojku/pásovinu do připravené

kapsy na vnějším boku kastlíku. 

MATERIÁL

Díky využití materiálu Styropor® lze

 nástavbové kastlíky ROKA-TOP využít při

stavbě nízkoenergetických budov,

přičemž kastlíky odpovídají i zvýšeným

nárokům německého nařízení na úsporu

energie, EnEV. Navíc materiál Styropor®

výrazně šetří životní prostředí, neobsahuje

freony a je kompletně recyklovatelný. 

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Firma Beck+Heun Vám usnadňuje

 plánování a kromě rozsáhlého výběru

standardních produktů Vám nabízí i

řešení odpovídající Vašim požadavkům,

která jsou šitá na míru. Stačí vše zaměřit! 

TESTOVÁNO

Veškeré nástavbové kastlíky firmy

Beck+Heun jsou dopodrobna testovány v

renomovaných výzkumných laboratořích

německých vědeckých institucí jako

například Fraunhofer Institut, ift

 Rosenheim und SG-Bauakustik. Dosahují

přitom těch nejlepších hodnot v oblasti

tepelné izolace, vzduchotěsnosti i

 protihlukové ochrany. Všechny nástavbové

kastlíky splňují požadavky německého

nařízení na úsporu energie, EnEV, i

požadavky přílohy č. 2 německé

 průmyslové normy DIN 4108: 2006-03.

PLATINOVÝ ZÁKLADNÍ KORPUS

Platinový základní korpus od firmy

Beck+Heun, vyztužený profilovanými

ocelovými plechy, zajišťuje trvale vysokou

stabilitu. Pěnou vyplněný roletový korpus

zároveň poskytuje optimální tepelnou

izolaci.

OCHRANA PROTI HMYZU

Vysoce kvalitní roletu na ochranu proti

hmyzu lze dodat se systémem nebo ji lze

ke stávajícímu systému připevnit dodatečně.

Síť na ochranu proti hmyzu je

připevněna společně s dvojitou vodicí

lištou mezi okno a roletu. Tím pádem

poskytuje při plně otevřeném i sklopeném

okně ochranu před dotěrným hmyzem.
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ROKA-TOP je ústředním článkem nabídky

nástavbových kastlíků firmy Beck+Heun,

který jsme v průběhu mnoha let trvale

zdokonalovali a vylepšovali. ROKA-TOP

je roletový kastlík, který se perfektně

přizpůsobí danému oknu a situaci. Díky

tomu ušetříte nejen čas při dodávce 

a montáži, nýbrž i peníze – to vše 

včetně vynikajících tepelně-izolačních i

protihlukových hodnot. Systém ROKA-

TOP se vyrábí jak pro novostavby, tak

pro starou zástavbu, a to v uzavřeném

provedení z interiéru nebo s možností

revize z interiéru.

Rychlá montáž
K montáži zpravidla stačí jediná osoba.

Pro účely montáže lze využít z nabídky

příslušenství standardizované profily.

 Revizní klapka se nakonec jednoduchým

přitlačením zaaretuje.

Ověřený roletový kastlík pro novostavby i rekonstrukce

Klasický produkt – ROKA-TOP
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Rozhodnete-li se pro ROKA-TOP-RO, 

pak vsadíte na léty prověřený nástavbový

kastlík se skvělými hodnotami v oblasti

protihlukové ochrany a tepelné izolace.

Produkt ROKA-TOP-RG je na nejvyšší možné

technické úrovni a poskytuje doposud

 nevídané hodnoty v oblasti tepelné izolace,

protihlukové ochrany i těsnosti.

VÝHODY NAŠEHO KLASICKÉHO PRODUKTU
 Optimální hodnoty tepelné izolace, protihlukové ochrany i ochrany

proti nežádoucím pohledům

 Rychlá a jednoduchá montáž proveditelná  jednou osobou

 Univerzální použití za všech podmínek

 Vysoká stabilita díky platinovému základnímu korpusu

 Široké možnosti včetně pestré palety příslušenství

 Fakultativně možnost dodání roletové sítě na ochranu proti hmyzu

ROKA-TOP-RO Roletové kastlíky otevřené z interiéru / Revize z interiéru

ROKA-TOP-RG Roletové kastlíky uzavřené z interiéru / Revize z exteriéru

Tento produkt lze dodat pro veškeré typy a tloušťky zdiva.

Tento produkt lze dodat pro veškeré typy a tloušťky zdiva.

Provedení roletového pancíře dle volby z PVC
nebo hliníku

Mini kazeta pro navíjení kurtu / Maxi navíječ kurtu Pohon pomocí kliky Motorový pohon
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V dnešní době jsou okenní plochy a

výkladce nemovitosti velmi výrazným

charakterizujícím prvkem a kladou tím

pádem vysoké požadavky na tvůrčí volnost. 

Zejména vývoj v oblasti moderních

 jednogeneračních rodinných domů směřuje

k uplatnění žaluzií. Tyto konstrukce

 nabízejí jak kancelářským tak obytným

prostorám perfektní možnosti zastínění

včetně ideálního dopadu světla. Kromě

dvou lamelových provedení nabízí firma

Beck+Heun také širokou paletu barev a

ponechává tak individuálním potřebám 

a přáním na úpravu velmi široký prostor.

Rovněž vodicí lišty mohou být na přání

práškovým nástřikem barevně sladěny

s lamelovou barvou (RAL).

Společně s naším systémem ROKA-TOP-

RG/S lze roletové a žaluziové systémy

kombinovat v rámci téže stavby.

Moderní žaluziové prvky pro vysoké nároky na vzhled

Trendový produkt – ROKA-TOP-SHADOW
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Standardní míry pro tloušťku zdiva 30,0 nebo 36,5 cm.
Dle volby lze tento systém dodat také pro veškeré typy zdiva i tloušťky zdí.
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schiene

Führungs-
schiene
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2121.7

28
19

Basis-
schiene

Führungs-
schiene

ROKA-TOP-SHADOW pro omítkové zdivo nebo pro zateplovací systémy

Systém vodicích lištLamelové barvy a provedení systémů vodicích lišt

VÝHODY TRENDOVÉHO PRODUKTU
 Možnosti tvorby dle aktuálních trendů

 Ideální dopad světla a krásné stínění

 Optimální hodnoty tepelné izolace, protihlukové ochrany 

i ochrany proti nežádoucím pohledům

 Volná volba lamel a vodicích lišt

 Jednoduché plánování i montáž

 Komfortní obsluha díky motorovému pohonu

LAMELA SHADOW G 80
Lamela šíře 80 mm, oboustranně opertlovaná 

Základní
lišta

Vodicí 
lišta

Základní
lišta

Vodicí 
lišta

LAMELA SHADOW V 90
Tmavá lamela šíře 90 mm

Lamelová barva RAL Označení barvy

V10 1006 Kukuřičně žlutá

V11 1001 Béžová

V13 7038 Achátově šedá

V14 9006 Bílý hliník

V15 9007 Šedý hliník

V22 8077 Tmavě hnědá

V30 3004 Purpurově červená

V45 1013 Perleťově bílá

V51 5014 Holubí modř

V60 6005 Mechově zelená

V70 7035 Světle šedá

V76 7016 Antracitově šedá

V90 9010 Bílá

V92 9002 Šedobílá

DB703 Antracitově-železitá

Předmontovaná lišta zaručuje extrémně 
rychlou a jednoduchou montáž. Stačí zavěsit,
 zafixovat a žaluzie je již v nástavbovém kastlíku
 namontována.

 Objednání a dodávky včetně závěsu

 Časová i finanční úspora díky

 kompletní montáži během jediného

pracovního kroku.

 Díky využití systému vodicích lišt od

firmy Beck+Heun (v základním

 provedení i u vodicí lišty pro žaluzii)

umožňuje dodatečné nanesení omítky.
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Variabilní nástavbové tepelně izolační

prvky od firmy Beck+Heun z tvrdé pěny

Polystyrol jsou vhodné pro veškeré běžné

nástavbové rolety. Vertikální zamezení

tepelnému mostu umožňuje při

 nízkoenergetických stavbách použití

 nástavbových rolet a vyhovuje

požadavkům stanovených německým

nařízením o úspoře energie, EnEV.

Systém ROKA-TWIN-TOP se skládá z  -

perfektně sladěných součástí. Adaptéry

na upevnění se přizpůsobí danému

oknu. Rozšíření osazovacího rámu či

 vyspárování tedy již není nutné. 

Variabilní tepelná izolace pro každý nástavbový prvek

Chytrý produkt – ROKA-TWIN-TOP
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VÝHODY CHYTRÉHO PRODUKTU
 Z hlediska stavebně fyzikálního bezpečné a technicky doladěné

 Není zapotřebí rozšířit osazovací rám

 Časově náročné vyspárování není nutné

 Ideální hodnoty protihlukové ochrany a tepelné izolace

 Rychlá a bezpečná montáž

 Prvek je neviditelně včleněn do zdiva

 Rozsah nákladného bednění je minimalizován

ROKA-TWIN-TOP

Tento produkt lze objednat pro jakoukoliv výšku nebo tloušťku zdiva, rovněž pro kterýkoliv
 nástavbový prvek, nezávisle na výrobci. Na přání lze dodat také s vhodnými nástavbovými prvky od
firmy Beck+Heun dle Vaší volby.

Na přání lze rovněž objednat: nástavbové roletové kastlíky od firmy Beck+Heun

Nástavbová nosná omítková deska Nástavbová kulatá konstrukce Vhodné do jakýchkoliv podmínek 
(míry lze volit libovolně)

Tloušťka zdiva
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Šířka stavebního prvku





















Nástavbové roletové kastlíky od firmy Beck+Heun lze objednat v mnohých variantách.

Každý jednotlivý prvek obdržíte ve Vámi vybraném barevném provedení, který bude

dle volby vyrobený z válcovaných profilů nebo z profilů protlačovaných za tepla. Také

pokud jde o tvar, máte volbu – mezi hranatým a kulatým tvarem nebo prvkem s nosnou

omítkovou deskou.
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V okamžiku integrovaná nová technika!
Systém ROKA-TOP-SWING lze označit

také jako systém „kastlík v kastlíku“.

Důvodem je, že se systém ROKA-TOP-

SWING jednoduše umístí do starých

 roletových kastlíků a takto nahradí

 starou roletovou konstrukci.

Systém ROKA-TOP-SWING je speciálně

určen pro rekonstrukci starých roletových

kastlíků s možností revize zespodu. Díky

tomu je u systému ROKA-TOP-SWING

v jednom jediném stavebním kroku

možné dutý prostor zdiva určený pro

umístění opláštění prostoru nábalu rolety

dodatečně tepelně-izolačně a hlukově

odstínit, a mít tak produkt odpovídající

nejnovějšímu stavu techniky.   

Flexibilní roletový systém speciálně určený pro staré roletové kastlíky

Šikovný produkt – ROKA-TOP-SWING

SPECIÁLNĚ PRO 

REKONSTRUKCE
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VÝHODY ŠIKOVNÉHO PRODUKTU
 Využitelný u roletových kastlíků s možností revize zespodu

 Optimální hodnoty tepelné izolace, protihlukové ochrany i ochrany 

proti nežádoucím pohledům

 Jednoduchá technická obnova starého zařízení

 Rychlá a cenově výhodná montáž

 Starý roletový kastlík není zapotřebí odstranit

 Oproti starým roletovým kastlíkům o 50 % zvýšená efektivita využití energie

V okamžiku provedená jednoduchá montáž

Velikosti

ROKA-TOP-SWING 180

ROKA-TOP-SWING 210

Max. šířka prvku/okna = 3.000 mm

Roletový profil
Velikost kastlíku 180

max. výška prvku včetně roletového kastlíku
Velikost kastlíku 210

max. výška prvku včetně roletového kastlíku

PVC 8/37
max. šířka 1,6 m / max. plocha = 3 m2

1500 2500

ALU 8/37
max. šířka 2,5 m / max. plocha = 5 m2

1450 2600

ALU 9/46
max. šířka 3 m / max. plocha = 10 m2

1450 2450

Provedení roletového pancíře dle volby z PVC
nebo hliníku

V závislosti na dané situaci lze volit mezi dvěma
velikostmi produktu ROKA-TOP-SWING:

min. 195

min. 225
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210
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00
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180

Mini kazeta pro navíjení kurtu / Maxi navíječ kurtu Pohon pomocí lomené
kliky

Motorový pohon

Systém může být instalován pouze za

předpokladu výměny okna a revize zespodu.

Vnitřní rozměry kastlíku je bezpodmínečně

nutné ověřit na místě! (Měření je nutné

provést pro každý kastlík zvlášť.)
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Díky své kompaktnosti a malým

rozměrům se systém ROKA-SAN-REMO

výborně hodí na rekonstrukce budov.

Zejména u nízkých nadpraží a stropů se

jeho přednosti plně uplatní, a to nezávisle

na tom, zda se jedná o spřažení, separaci

nebo umístění rolet na nároží.

Nástavbové kastlíky a okna mohou být

na stavbu dodány odděleně, přičemž

jsou zde prostřednictvím adaptační lišty

zaklapnuty do sebe. Díky této liště není

zapotřebí dodatečného začišťování, nebo

připevnění krycí lišty. Systém lze na přání

dodat v mnoha barevných variantách.

Roletový kastlík i do náročných podmínek pro rekonstrukce staré zástavby

Profesionál na rekonstrukce – ROKA-SAN-REMO

SPECIÁLNĚ PRO 

REKONSTRUKCE



Spojení mezi okenním rámem a roletovým kastlíkem věnujeme obzvlášť velkou

 pozornost. Díky adaptační liště spojující ve spodní části kastlík s oknem je dosaženo

dobře těsnícího a čistého spojení. Pomocí speciálního vyztužujícího zajištění je možné

vyrábět i velké kastlíky a přizpůsobit se tak i širokým oknům. Naprostou samozřejmostí je

pak nabízená upevňovací pásovina uzpůsobená jednotlivým typům oken.

Systém ROKA-SAN-REMO se výborně hodí v případě nízkých nadpraží i pro úpravu

v případě rekonstrukce. Společně s možností dodat systém dle volby s nebo bez sítě na

ochranu proti hmyzu je tak zaručena kvalita bydlení na nejvyšší úrovni.
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VÝHODY PROFESIONÁLA NA REKONSTRUKCE
 Instalace pouhým jedním pracovním úkonem

 Široké možnosti úpravy a příslušenství

 Bez nutnosti dodatečného začištění, nebo utěsnění krycí lištou

 Ideální pro starou zástavbu a rekonstrukce

 Vhodný pro nízké nadpraží a nízké stropy

ROKA-SAN-REMO se speciálním vyztužovacím železem
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