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Cégprofil

Rojaflex®™ a német Schönberger GmbH&Co.Kg által védett márka.  

130 éves múltra visszatekintő tradicionális nagyvállalatként tapasz-
talt cégnek számít az árnyékolástechnikai szakmában. Legfontosabb 
célkítűzése: a minőség, technika, design és megbízhatóság.

Mozgatunk... ez a mottónk!

Nem csak célunknak tűztük ki azt, hogy a fogyasztói, mérnőki és 
kereskedői igényeknek megfeleljünk, hanem szeretnénk azokat túl is 
szárnyalni. A Rojaflex és termékei, lehetővé teszik, ezen elvárások több, 
mint teljesítését.

A jövő megköszöni a Know How-t!

A gyártási folyamatok új technikáinak, finomításainak, állandó fejlődése, 
és a mérnökeink, technikusaink sok éves tapasztalatai, mind megfelel-
nek a jövőbeni elvárásoknak. 

Minőség a legmagasabb színvonalon!

Termékeink, a legújabb technológia eszközeivel kerülnek gyártásra és 
elismert intézmények által (TÜV, VDE) certifikáltak. 

Szolgáltatás Önökért!

Termékeink országos hálózatunkon keresztül megvásárolhatóak. Part-
nereink szívesen állank az Önök rendelkezésére, hogy kérdéseiket meg-
válaszolják, kéréseiket, kivánságaikat teljesítsék.  

Már Magyarországon is!

Az RF-Solutions Hungary Kft. a Rojaflex termékek hivatalos vezérképvi-
selete. Céljaink: kiváló minőségű termék, magas színvonalú szolgáltatás, 
Rojaflex életérzés...

... wir bewegen was

                      … gerne auch für Sie!

a Rojaflex csapata
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Mechanikus végállású csőmotorok

„Minőség és megbizhatóság 
-ezek az erősségeink!“

Az ML-Széria Mechanikus végállású csőmotorokat tartal-
maz. Egyszerű végéllásbeállítási lehetőség, a motorfejen 
található beállítócsavarok által, az alaptartozékként adott 
beállítóstift segítségével.

Extrém halk működés és erős motor!  Ezek a tulajdonságok, 
a megbizhatóságról és a minőségről árulkodnak!

• Adapter és menesztő 40 mm / 60 mm 
nyolcszögtengelyhez felszerelve

• Standard-csillagos motorfelfogató
• Pattintós felfogató SLLC35 (35 mm motor)
• Univerzális felfogató SLLF (45 mm motor)
• Beállítóstift
• Sasszegek
• Telepítési útmutató

• CE, RoHS, VDE certifikáció
• Minden motor 15.000 cikluson tesztelt
• Végállás beállítás mindkét oldalon (45 mm-es motorok)
• Felszerelt adapter és menesztő  

40 mm / 60mm / nyolcszögtengelyhez
• Bőséges alaptartozékok
• 3 m kábelhosszúság
• Külső tokos-, ráépített tokos redőnyökhöz, 

redőnyszekrényekhez és árnyékolókhoz
• 5 év garancia

Előnyök:

Alaptartozékok:

(Szériatartozék, minden motorhoz csomagoltan)
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„Minőség és megbizhatóság – 
rádiós vezérlés!”

Az MLF széria Mechanikus végállású beépített rádióvevős 
csőmotorokat tartalmaz. Egyszerű végállásbeállítás, a mo-
torfejen található beállítócsavarok által és beépített egy-
irányba kommunikáló rádióvevő.

Extrém halk működés és erős motor!  Ezek a tulajdonságok, 
a megbizhatóságról és a minőségről árulkodnak!

• Adapter és menesztő 40 mm / 60 mm nyolcszög-
tengelyhez felszerelve

• Standard-csillagos motorfelfogató
• Pattintós felfogató SLLC35 (35 mm motor)
• Univerzális felfogató SLLF (45 mm motor)
• Beállítóstift
• Sasszegek
• Telepítési útmutató

• CE, RoHS, VDE certifikáció
• Minden motor 15.000 cikluson tesztelt
• Végállás beállítás mindkét oldalon (45 mm-es motorok)
• Felszerelt adapter és menesztő  

40 mm / 60mm / nyolcszögtengelyhez
• Bőséges alaptartozékok
• 3 m kábelhosszúság
• Beépített rádióvevő egy-irányú kommunikációval
• Külső tokos-, ráépített tokos redőnyökhöz, 

redőnyszekrényekhez és árnyékolókhoz
• 5 év garancia

Előnyök:

Alaptartozékok: 

(Szériatartozék, minden motorhoz csomagoltan)

Mechanikus végállású beépített rádióvevős csőmotorok
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Elektronikus végállású csőmotorok 
Végállásfelismerő, akadályérzékelő, visszanyitó funkció

„A haladás technikája!“

Az új ELI-szériás csőmotorok, végállásfelismerő-, akadály-
érzékelő- és visszanyitó funkciókkal rendelkeznek FEL és LE 
irányokban egyaránt.

Egy csúcskategóriás bolygómű gondoskodik az extrém halk 
működésről, a kiváló minőségről és a megbizhatóságról.

• Adapter és menesztő 40 mm / 60 mm 
nyolcszögtengelyhez felszerelve

• Standard-csillagos motorfelfogató
• Pattintós felfogató SLLC35 (35 mm motor)
• Univerzális felfogató SLLF (45 mm motor)
• Sasszegek
• Telepítési útmutató

• CE, RoHS, TÜV certifikáció
• Minden motor 15.000 cikluson tesztelt
• Automatikus végállásfelismerés (öntanuló) 
• Akadályérzékelés visszanyitó funkcióval (FEL és LE 

irányokban egyaránt)
• Felszerelt adapter és menesztő  

40 mm / 60 mm / nyolcszögtengelyhez
• Bőséges alaptartozékok
• 3 m kábelhosszúság
• Külső tokos-, ráépített tokos redőnyökhöz, 

redőnyszekrényekhez és árnyékolókhoz
• 5 év garancia

Előnyök:

Alaptartozékok:

(Szériatartozék, minden motorhoz csomagoltan)
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Vezérlések - ROJAFLEX kézi távirányítók

Cikkszám: 90100036

Rojaflex 15 csatornás kézi távirányító RHS15 

• 15-csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Tetszés szerint minden csatornára több rádióvevő is rátanítható
• LCD-kijelző
• Csoportvezérlés funkció
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• Beépített redőnyállapot visszajelzés
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100034 / 90100059

Rojaflex 1 csatornás kézi távirányító RHS1 / RHSM1

• 1-csatornás
• Kézi / kulcstartós távirányító
• Két-irányú kommunikáció
• Tetszés szerint több rádióvevő is rátanítható
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100035

Rojaflex 5 csatornás kézi távirányító RHS5

• 5-csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Tetszés szerint minden csatornára több rádióvevő is rátanítható
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100037 / 90100058

Rojaflex 5 / 15 csatornás TIMER-es kézi távirányító RHST5 / RHST15 

• 5 -csatornás / 15 -csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Időkapcsoló (napi-, heti- és véletlenszerű programmal)
• Tetszés szerint minden csatornára több rádióvevő is rátanítható
• LCD-kijelző
• Csoportvezérlés funkció
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• 2 év garancia
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Vezérlések – ROJAFLEX fali rádióadók

Cikkszám: 90100038

Rojaflex 1 csatornás fali rádióadó RWS1

• 1-csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Tetszés szerint több rádióvevő is rátanítható
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100039

Rojaflex 2 csatornás fali rádióadó RWS2

• 2-csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Tetszés szerint minden csatornára több rádióvevő is rátanítható
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100042

Rojaflex 5 csatornás TIMER-es fali rádióadó RWST5

• 5-csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Időkapcsoló (napi-, heti- és véletlenszerű programmal)
• Tetszés szerint minden csatornára több rádióvevő is rátanítható
• LCD-kijelző
• Csoportvezérlés funkció
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• 2 év garancia

Cikkszám:  90100041

Rojaflex 15 csatornás fali rádióadó RWS15

• 15-csatornás
• Két-irányú kommunikáció
• Tetszés szerint minden csatornára több rádióvevő is rátanítható
• LCD-kijelző
• Csoportvezérlés funkció
• Minden Rojaflex rádióvevővel kompatibilis
• Beépített redőnyállapot visszajelzés
• 2 év garancia
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Vezérlések – ROJAFLEX rádióvevők

Cikkszám: 90100044

 Rojaflex 1 csatornás fali rádióvevő RWE1

• 1-csatornás (egy motor köthető rá)
• Minden forgalomban lévő csőmotorhoz köthető
• Működtetheti redőnyét manuálisan, vagy rádiósan
• Minden Rojaflex rádióadóval kompatibilis
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100043

Rojaflex 1 csatornás külső rádióvevő RUE1 

• 1-csatornás (egy motor köthető rá)
• Minden forgalomban lévő csőmotorhoz köthető
• Szinte minden redőnytokba illeszkedik
• Minden Rojaflex rádióadóval kompatibilis
• IP65
• 2 év garancia

Cikkszám: 90100045

Rojaflex 2 csatornás fali rádióvevő RWE2 

• 2-csatornás (két motor köthető rá)
• Minden forgalomban lévő csőmotorhoz köthető
• Működtetheti redőnyét manuálisan, vagy rádiósan
• Minden Rojaflex rádióadóval kompatibilis
• 2 év garancia




