ROLETA LUISA
Miejsce montażu

ściana, suﬁt, witryna

Sposób montażu

kasetka przykręcana przy pomocy klipów montażowych lub przyklejana, prowadnice
przykręcane lub przyklejane

Kolory
Sterowanie
Rodzaj proﬁlu

biały
mechanizm łańcuszkowy ze stopem, możliwość zastosowania napędu elektrycznego
aluminiowy

Min. szerokość

35 cm (szer. całkowita z osłonkami)

Max. szerokość

250 cm (szer. całkowita z osłonkami)

Max. wysokość

tkaniny impregnowane 270 cm, tkaniny podgumowane 230 cm

Uwagi

standardowo roletka produkowana jest bez prowadnic.
Listwa obciążająca stalowa biała – możliwość zastosowania wykończeń
ozdobnych jak w roletce tradycyjnej. Patrz strona 5.

WYMIARY

POMIAR

W zależności od potrzeby można zmierzyć szerokość:
całkowitą, z prowadnicami, między prowadnicami
lub tkaniny. Podobnie z wysokością – wysokość
z kasetą lub bez kasety (samych prowadnic). na
zamówieniu koniecznie należy opisać, które wymiary
zostały podane.

szerokość między
prowadnicami [X - 74 mm]

KASETA (WIDOK Z BOKU)

PROWADNICA

[X - 37 mm]
[X - 24 mm]

MONTAŻ
MONTAŻ PROWADNIC
Ustalić poziom montażu roletki.Uwaga! Krzywe zamontowanie kasety powoduje złe zwijanie się tkaniny.
Wstępnie przyłożyć kasetę i prowadnice zgodnie z niżej zamieszczonymi zaleceniami montażu. Zaznaczyć

zlicowana z aluminiowym proﬁlem kasety – plasti-

ołówkiem miejsca montażu (np. krawędzie prowadnic, krawędź górna i boczną kasety). takie oznacze-

kowe boczki wystają poza prowadnice. W związku

nie ułatwi ostateczny montaż.

z powyższym roletka luisa nie powinna być mon-

Kolejność montażu kasety i prowadnic dowolna.

Kasetę i prowadnice

przykręcamy (do ściany/suﬁtu). W przypadku powierzchni PcV istnieje możliwość montażu za pomocą taśmy

towana we wnęce (powstałaby szczelina między

piankowej.

prowadnicą a wnęką). Prowadnice przykręcamy
za pomocą wkrętów i kołków montażowych zgod-

MONTAŻ KASETY Z TKANINĄ

nie z rysunkiem lub przyklejamy. Obie powierzchnie

W pierwszej kolejności wyznaczyć należy miejsce montażu klipów montażowych (w zależności od szero-

prowadnicy należy przewiercić wiertłem o średni-

kości 2-4 szt.) Klipy przykręcamy do ściany lub suﬁtu przy pomocy wkrętów i kołków montażowych. Kasetę

cy wkręta montażowego (maksymalnieØ5). górną

wpinamy w zamontowane klipy. Ustawienie maksymalnego podniesienia (zwinięcia) tkaniny uzyskujemy

powierzchnię prowadnicy przewiercić wiertłem

poprzez skrócenie łańcuszka i wpięcie złączki łańcuszka od strony okna. Ograniczenie maksymalnego

Ø7. Należy stosować wkręty z łbem stożkowym.

opuszczenia (rozwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez wpięcie dodatkowej złączki łańcuszka od strony

W miejsce otworów w prowadnicach umieszczamy
zatyczki (w komplecie).
Ø7

Ø5

Uwaga! Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż może to doprowadzić do nieprawidłowego zwijana się tkaniny lub jej postrzępienia.

