
Regały chłodnicze powinny być wyposażone w 
termoizolacyjne rolety nocne REMIgard, które są
używane w czasie godzin zamknięcia sklepów. 
Poprzez to uzyskuje się oszczędność w zużyciu 
energii elektrycznej.
Meble chłodnicze można wyposażać lub 
doposażać w oryginalne rolety nocne REMIgard, 
które zamykają i otwierają się ręcznie, są łatwe w 
montażu i w obsłudze. Folia w rolecie nocnej jest 
wykonana z nierwącej się tkaniny poliestrowej, 
odpowiedniej dla niskich temperatur. Jej alumini-
owa warstwa odbija ciepło na zewnątrz i zatrzy-
muje chłód wewnątrz regału. Struktura materiału 
zapobiega tworzeniu się kondensatu.

Zalety:
- oszczędność energii do 37%
- wysoka jakość
- łatwy sposób montowania
- proste w użytkowaniu
- krótki okres zwrotu nakładu 
 fi nansowego, mniej niż 1 rok

Redukują koszty energii!

Cennik 
Ręczna roleta REMIgard, standardowa /bez kasety/.
Roleta nocna przeznaczona jest do regałów chłodniczych, z dolną listwą w kolorze szarym RAL7035, 
szarym uchwytem, podstawą do zaczepienia uchwytu i materiałami mocującymi.

Maksymalny wymiar montażowy dla rolet z rurą o średnicy 28 mm: 2000 mm
Maksymalny wymiar montażowy dla rolet z rurą o średnicy 36 mm: 2500 mm
Nietypowe wymiary na zamówienie.

Szerokość   Cena w euro / szt,   Cena w euro / szt,
/rozmiar do montażu Rozwinięcie folii do 1700 mm Rozwinięcie folii do 2000 mm
w mm/ z hamulcem  bez hamulca z hamulcem  bez hamulca

1000  66,80   54,30  74,20  61,70

1250  82,00   69,50  89,30   76,80

1500  89,50   77,00  98,10   85,60

1875  104,50   92,00  117,10   104,60

2000  108,00   95,50  121,60   109,10 

2500  153,30   140,80  166,30   153,80

Gwarantujemy najniższy współczynnik emisji folii, który jest zgodny z wymaganiami 
niemieckiego i europejskiego handlu spożywczego. Dla folii 10080 perforowanej 
wynosi on ε =0,18
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Oszczędzać energię i to automatycznie!

Cennik
Elektryczne rolety REMIgard
Rolety łącznie z materiałami mocującymi przeznaczone sa do regałów chłodniczych.

Wszystkie rolety o wymiarach do 2500 mm mogą na życzenie zostać wykonane na wałku 40 mm.
Maksymalny wymiar montażowy dla rolet elektrycznych z rurą o średnicy 50 mm: 4000 mm.
Nietypowe wymiary na zamówienie.

Szerokość   Cena w euro / szt,   Cena w euro / szt,
/rozmiar do montażu/ Rozwinięcie folii do 1700 mm Rozwinięcie folii do 2000 mm

2000  132,30  151,60

2500  161,80  191,10

3000  184,30  216,00

3750  223,80  266,00

Gwarantujemy najniższy współczynnik emisji folii, który jest zgodny z wymaganiami 
niemieckiego i europejskiego handlu spożywczego. Dla folii 10080 perforowanej 
wynosi on ε =0,18

Elektryczne rolety nocne REMIgard posiadają 
elektryczny silnik, umożliwiajacy automatyczne 
opuszczanie i podnoszenie folii rolety nocnej. 
Jeden silnik w roletach tego typu może sterować 
roletami o długości do 18,75 m. Włączanie i 
wyłączanie rolet może odbywać się ręcznie lub 
też za pomocą włącznika światła w markecie.

Folia w rolecie jest wykonana z nierwącej się 
tkaniny poliestrowej, odpowiedniej dla niskich 
temperatur. Jej aluminiowe napylenie odbija 
ciepło na zewnątrz i zatrzymuje chłód wewnątrz 
regału.

Struktura materiału zapobiega gromadzeniu się 
kondensatu.

Zalety:
- nie jest wymagany personel do 
 opuszczania wszystkich rolet
- oszczędność energii do 37%
- krótki okres zwrotu nakładu 
 fi nansowego, mniej niż 1 rok
- możliwe jest doposażanie mebli 
 poprzez montaż rolet 
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Oszczedność energii i to widoczna!

Koszty energii w supermarketach w dużej mierze 
wpływają na całkowity bilans wydatków. Dla 
rozmaitych potrzeb marketów Remis opracowal 
specjalne rozwiązania. Standardowa roleta w 
kasecie z jej kształtnym wyglądem /kolor biały lub 
aluminium/ znakomicie nadaje sie do montażu 
plecami do siebie, kaseta w wersji 50/50 mm 
nadaje się szczególnie do montażu w regałach 
chłodniczych. Dla witryn chlodniczych polecamy 
kasetę typu BT.

Zalety:
- redukcja zużycia energii o 25%
- bardzo prosty montaż i łatwa obsługa
- krótki okres zwrotu nakładu 
 fi nansowego, mniej niż 1 rok
- możliwe jest doposażanie/modernizowanie 
 mebli poprzez montaż rolet
- stabilizacja temperatury w wyspie 
 mroźniczej

Maksymalna długość kasety wynosi 2000 mm. Nietypowe wymiary na zamówienie.

Cennik na rolety w kasecie 
Roleta w kasecie REMIgard ma zastosowanie w wyspach mroźniczych z przegrodą środkową, w 
regałach chłodniczych i witrynach chłodniczych. Możliwości kolorystyczne - kolor aluminium 
anodowane, kolor biały RAL9010 i szary agat RAL7078, standardowe lub aluminiowe / 50/50 i dla 
BT/, z listwa dolna RAL 7035, uchwyt do wyboru, rozwinięcie 1700 mm lub 850 mm /BT/.

Szerokość zewnętrzna    Cena w euro / sztuka
kasety w mm do z hamulcem  bez hamulca 50 / 50 mm BT

1000  118,20  105,80  92,35 86,20

1250  141,50  125,30  115,45 107,75

1500  156,00  143,50  136,35 129,30

1875  182,90  170,40  165,25 161,63

2000  192,00  179,50  176,85 172,40

REMIgard Roleta ręczna w kasecie

REMIgard Roleta ręczna 50/50 w kasecie

REMIgard Roleta ręczna BT w kasecie

Gwarantujemy najniższy współczynnik emisji folii, który jest zgodny z wymaganiami 
niemieckiego i europejskiego handlu spożywczego. Dla folii 10080 perforowanej 
wynosi on ε =0,18
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REMIglas quick
Pokrywy szklane dla mebli typu plug-in

REMIglas combi
Pokrywy szklane dla mebli combi

REMIglas SB-quick
Rozwiązanie dla przebudowy lad 
chłodniczych w lady samoobsługowe

REMIglas shelf
Samozamykające się drzwi rozsuwne 
dla regałów chłodniczych

REMIglas ecosafe
System pokryw szklanych dla wysp 
mroźniczych i 24 h efekt oszczędności

REMIglas cool
Design – pokrywy dla wysp mroźniczych

Inne energooszczędne produkty dla 
mebli chłodniczych
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Należy zmierzyć:
1. dlugość przegrody środkowej wyspy mroźniczej – dla ustalenia 

szerokości montażowej rolety w kasecie

2. szerokość wyspy mroźniczej – dla ustalenia długości rozwinięcia folii

Określenie wymiaru montażowego rolety 
/= dlugość zewn. kasety/
wewnętrzna szerokość mebla:

liczba rolet – 2 mm zapasu = szerokość montażowa rolety 

np. 3750 mm / 2 rolety =1875 mm – 2 mm = 1873 mm 

/szer. montażowa/

Okreslenie długości rozwinięcia rolety
Wynosi ono połowę szerokości gondoli (od przegrody środkowej do 

poręczy gondoli) plus 150 mm na nawinięcie folii na rurę rolety

np. Szerokość 1000 mm + 150 mm zapasu = 1150 mm rozwinięcie folii

Roleta ręczna

Roleta w kasecie

Instrukcja pomiarowa

Należy zmierzyć:
1. wewnętrzną szerokość mebla 

(bez ścian bocznych) – dla ustalenia szerokości montażowej rolety 

2. wysokość przednią mebla w części otwartej 

(od górnej blendy do dolnego przedniego cokołu) – dla ustalenia 

długości rozwinięcia folii

3. stronę rozwinięcia rolety z przodu 

/z tyłu/ dla ustalenia strony sprężyny.

Określenie wymiaru montażowego rolety
wewnętrzna szerokość mebla:

liczba rolet – 2 mm zapasu = szerokość montażowa rolety 

np. 3750 mm / 2 rolety =1875 mm – 2 mm = 1873 mm /szer. montażowa/

Określenie długości rozwinięcia rolety
Należy zmierzyć odległość od najwyższego przedniego (poziomego) 

narożnika mebla do dolnej podstawy mebla z przodu, w części otwartej. 

Do tego wymiaru trzeba dodać 150mm dla nawinięcia folii na rurę.

Np: wysokość otwarcia mebla 1600 Wysokość 1600 mm + 150 mm 

otrzymujemy 1750 mm.
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Roleta elektryczna

Należy ustalić:
1. wewnętrzną szerokość mebla (bez ścian bocznych) – 

dla ustalenia szerokości montażowej rolety

2. wysokość przednią mebla w części otwartej (od górnej blendy do dolnego 

przedniego cokołu) – dla ustalenia długości rozwinięcia

3. stronę silnika i stronę sprzęgła – lewa /prawa

4. stronę rozwinięcia rolety z przodu /z tyłu/ dla ustalenia strony sprężyny.

Określenie wymiaru montażowego rolety
wewnętrzna szerokość mebla:

liczba rolet – 2 mm zapasu = szerokość montażowa rolety 

np. 3750 mm / 2 rolety =1875 mm – 2 mm = 1873 mm /szer. montażowa/

Określenie długości rozwinięcia rolety
Należy zmierzyć odległość od najwyższego przedniego (poziomego) narożnika mebla 

do dolnej podstawy mebla z przodu, w części otwartej.

Elementy kompletnego systemu rolet elektrycznych
Przykład:

Dla regału o długości wewnętrznej 8,75 m, skladającego się z 1 mebla o długości 

3,75 m i 2 mebli o długości 2,5 m:

1 Roleta sterowana silnikiem, lewa (o długości 3,75 m) 

zawierająca: 1 system silnika i 1 roletę silnikową

2 rolety rzędowe, lewe o długości 2,5 m każda

każda z nich zawiera: 1 system wyrównawczy i 1 roletę rzędową 2,50 m
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Roleta ręczna Części zamienne dla rolet elektrycznych

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Mechanizm   10000885 / 8,60
sprężynowy / 10000887
elem. końcowyn
Ø 28 mm, 435 mm

Mechanizm   10000884 / 10,90
sprężynowy / 10000887
elem. końcowyn
Ø 28 mm, 535 mm

Mechanizm   10000886 / 15,90
sprężynowy / 10000888
elem. końcowyn
Ø 36 mm,

  
Minimalne zamówienie na wyżej wymienione części wynosi 10 sztuk

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Uchwyt S 13 mm 10000912 2,10

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Stalowy element 
mocujący, prawy/lewy
Poziomy 10000975  2,70
Pionowy 10000976  2,70

Stalowy element  10000977  5,40
mocujący, krzyżowy /2 szt/

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Podstawa do  10000909   1,90
zaczepienia uchwytu

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Element zamykający 10000918  0,65

Części zamienne
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Roleta ręczna Części zamienne dla rolet elektrycznych

System silnika 
dla powyższych rolet, z wstępnym nastawieniem, zawiera: silnik, wspornik silnika, fi ksator i 
materiały montażowe
Nr artykułu – 10003434 € 172.30

System wyrównawczy
(dający się regulować) zawiera: wspornik rolety, uszczelnienie wspornika rolety, sprzęgło, 
wałeczek, materiały montażowe
Nr artykułu – 10003441 € 13.85

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Uszczelnienie  10000940  1,25
wspornika rolety

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Wspornik rolety 10000905  7,90

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Sprzęgło 10013735  6,05
Ø 50 mm 

Sprzęgło 10013737  6,05
Ø 40 mm 

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Końcòwka wałka 10000937  5,20
Ø 50 mm 

Końcòwka wałka 10000938  5,20
Ø 40 mm 

Minimalne zamówienie na wszystkie części wymienione powyżej wynosi 10 sztuk

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Wspornik 10000892  7,90
silnika Ø 40

Wspornik 10000904  7,90
silnika Ø 50
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Roleta ręczna w kasecie

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Mechanizm  10000885 / 8,60
sprężynowy Ø 28 z 10000887
elementem końcowym,
435 mm

Mechanizm  10000884 / 10,90
sprężynowy Ø 28 z 10000887
elementem końcowym,
535 mm
Minimalne zamówienie na wyżej wymienione części wynosi 10 sztuk

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Podstawa do  10000909  1,90
zaczepienia uchwytu

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Element zamykający 10000918  0,65

Akcesoria

Artykuł Nr artykułu Cena w euro /szt.

Uchwyt S 13 mm 10000912  2,10

Uchwyt B 21 mm  10000988  2,10

Uchwyt L 19 mm  10000990  2,10

Części zamienne

Artykuł Cena w euro netto za 1 metr

2-poziomowa nakładka dla cenówek. Zastosowanie:
gondole z przegrodą środkową  48,50

3-poziomowa nakładka dla cenówek. Zastosowanie:
gondole z przegrodą środkową  52,50

Jednostronna nakładka dla cenówek. Zastosowanie:
gondole przyścienne 44,50
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Ogólne warunki sprzedaży
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Mathias-Brüggen-Str. 67-69 · D-50829 Köln 

Telefon ++ 49 - 221 / 95 65 00 - 0

Fax ++ 49 - 221 / 95 65 00 - 49

www.remis.de

remis@remis.de

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami bez podatku VAT za sztukę, bez montażu, przestrojenia chłodniczo-technicznego.
Warunki dostawy EX Works, łącznie z opakowaniem.
Wartość minimalna zamówienia: 250 euro. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty zastrzegamy sobie prawo pobrania kwoty 25 
euro za opracowanie zamówienia.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.
Pomyłki nie wykluczone.

REMIS Gronau-Epe, produkcja

REMIS Kolonia, rozwój i administracja



Znakomita izolacja

Wysoka oszczedność energii

Wysoka jakość

Według Waszych rozmiarów

Szybki i prosty montaż

Ceny od producenta

Krótka amortyzacja

Innovations for your success

Cennik 2005  2006

Rolety nocne dla wszystkich stan-
dardowych rodzajów mebli chłodniczych


