Firma + adres dostawy:

Data:
Zamówienia prosimy wysyłać e-mailem na adres:
zamowienia@perfecta.pl lub faksem (71) 354 77 74, (71) 354 77 75

Form ul arz Zam ówienia
ROLETKI

Informacje dodatkowe dostępne są w katalogu produktów.
Roletki o wymiarach powyżej / poniżej zamieszczonych w
cenniku produkowane są wyłącznie na odpowiedzialność Firmy
zamawiającej – nie podlegają gwarancji.

(tradycyjne, mini, mini dzień-noc,
dachowe standard)
v. 01032014

RODZAJ
ROLETKI [1]
TKANINY
[CM]

CAŁKOWITA
[CM]

KOLOR
MECHANIZMU
[3]

SPOSÓB
UTRZYMANIA
TKANIY

NR ZAMÓWIENIA

DOTYCZY MINI [4]
MONTAŻ DO
OKNA

SZTUK

STRONA oraz
DŁUGOŚĆ
ŁANCUSZKA

LP.

WYS [CM]

SZEROKOŚĆ [2]

WYKOŃCZENIE [5]

WYMIARY

TKANINA

UWAGI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Opis:
[1] Rodzaj:
• MINI
• MINI DZIEŃ-NOC
• TRADYCYJNA (TRAD)
• TRADYCYJNA DZIEŃ-NOC (TRAD D/N)
• TRADYCYJNA DZIEŃ-NOC Z PROFILEM
OSŁONOWYM (TRAD D/N + PROFIL)
• DACHOWA z maskownicą bez
prowadnic – prosimy o podanie rodzaju
okna (ROTO, ROTO SKOS, FAKRO,
VELUX, OKPOL)

[2] Różnica między szerokością tkaniny a
szerokością całkowitą:
• MINI – 4cm
• MINI DZIEŃ-NOC – 4,5cm
• TRAD – 3,5 cm, TRAD KOLOR – 4cm,
TRAD powyżej szer. 230cm – 3,5cm
• DACHOWA – podajemy zawsze wymiar
krawędzi

[3] Kolor:

[4] Uwagi dotyczące mini:

• MINI – biały, brąz, złoty dąb
• MINI DZIEŃ-NOC – biały, brąz
• TRAD – biały, brąz
• TRAD D/N – biały
• TRAD KOLOR - niebieski, granatowy,
zielony, beżowy, szary, różowy
• DACHOWA – oksydowany, jasna
sosna, ciemna sosna, biały

MONTAŻ DO OKNA – uchwyt z taśmą
(standard), uchwyt przykręcany, zaczep
pcv, zaczep metalowy, zaczep metalowy
długi, podkładka zwiększająca
powierzchnię klejenia
SPOSÓB UTRZYMANIA TKANINY PRZY
OKNIE – rzep (standard), żyłki, magnes

[5] Wykończenie:
standard zaszyta listwa pcv, opcje:
- listewka stalowa w kolorach: biały, brąz, dąb1, dąb2,
dąb3, wiśnia, mahoń, orzech, wenge, ciemy szary
- falbanka F1 do F4 łączona z tkaniną za pomocą
listewki aluminiowej (biały, brąz)

