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Maty rolowane
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Roller mats
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Maty rolowane

1.
2.
3.
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5.

1.

2.

ozdobna falbana / decorative valance
sterowanie – sznurek / control – cord
mata rolowana / roller mat
mata bambusowa / bamboo mat
mata drewniana / wooden mat

3.
System

min. szerokość

maks. szerokość

maks. wysokość

maks. powierzchnia

min. width [cm]

max. width [cm]

max. height [cm]

max. surface [m2]

40

220

250

5,5

Mata rolowana
Roller mats

4.

Rodzaj montażu: skrzydło okienne (z wierceniem, bez wiercenia, przy szybie), sufit, ściana
Kind of assembly: window frame (invasive, non-invasive, by the glass), ceiling, wall
Produkt robiony na wymiar
Made to measure product
Maty rolowane wykonane z naturalnego bambusa lub drewna, dostępne w bogatej ofercie kolorów i wzorów
Made of natural bamboo or wood and available in a variety of colours and paterns
Wykonane z dokładnością do +5 mm szerokość i +1 cm wysokość
Made with accuracy up to +5 mm width and +1 cm height

5.

Żaluzje posiadają wbudowany mechanizm hamujący
Equipped with control brake
Maty wykonane są z naturalnego drewna lub bambusa, każda listewka może się delikatnie różnić w odcieniu czy
strukturze. Dopuszczalne jest nieznaczne wykrzywianie się listewek
Made of natural wood and bamboo, so the slight differences in it's shades and structure are possible, as well as slight
distortion of the leaves
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Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do zastosowania w danych warunkach.
The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions.
Uwaga! W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w pętle sznurka lub łańcuszka osłon okiennych. W związku z powyższym, istnieje duże zagrożenie,
że ww. elementy mogą owinąć się wokół szyi dziecka, grozi to uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu uniknięcia zaplątania dzieci w elementy sterowania
– łańcuszki oraz sznurki należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla małoletnich. Nie należy wiązać sznurków. Sprawdzać czy sznurki nie krzyżują się i nie
tworzą pętli.
Caution! Under certain circumstances, small children and toddlers can get caught in the loops of control lines and chains used to operate window blinds. There is a
danger that the lines could wind around their necks. To prevent that, keep children away from the lines and chains.
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