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Rolety materiałowe MINI

1.
2.
3.
4.

Montaż bezinwazyjny / non-invasive mounting system
Sterowanie – łańcuszek / control – chain
Prowadzenie żyłkowe / side guide
Belka dolna / bottomrail

Opcje dodatkowe / additional options::
Dostępne kolory mechanizmów: biały, brąz
Available colours of mechanism: white, brown

1.

2.

3.

4.

System

min. szerokość
min. width [cm]

maks. szerokość
max. width [cm]

maks. wysokość
max. height [cm]

maks. powierzchnia
max. surface [m2]

Rolety materiałowe MINI
Roller blinds MINI type

30

130

220

2,8

Rodzaj montażu: skrzydło okienne (z wierceniem, bez wiercenia)
Kind of assembly: window frame (invasive, non-invasive)
Produkt robiony na wymiar / Made to measure product
Wykonane z dokładnością do +2 mm szerokość i +/- 1cm wysokość
Made with accuracy up to +2mm width and +/- 1 cm drop
Precyzyjna regulacja ilości światła bez konieczności podnoszenia rolety
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds
Bogata kolekcja wzorów i kolorów materiałów
Great range of patterns and colours of fabrics
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Rolety materiałowe STANDARD

1. Mechanizm górny / upper mechanizm
2. Belka dolna / bottomrail
3. Łańcuszek sterujący / control chain

Opcja dodatkowa / additional options:
Dostępne kolory kasety: biały, kremowy, szary, czarny
Available colours of mechanism: white, cream, grey,
black

1.

2.

3.

System

4.

min. szerokość

maks. szerokość

maks. wysokość

maks. powierzchnia

min. width [cm]

max. width [cm]

max. height [cm]

max. surface [m2]

40

240*

280*

7

Roleta materiałowa Standard
Roller blind Standard type
Rodzaj montażu: sufit, ściana
Kind of assembly: ceiling, wall

Produkt robiony na wymiar / Made to measure product
Precyzyjna regulacja ilości światła bez konieczności podnoszenia rolety
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds
Wykonane z dokładnością do +2 mm szerokość i +/- 1cm wysokość
Made with accuracy up to +2mm width and +/- 1 cm drop
Bogata kolekcja wzorów i kolorów materiałów
Great range of patterns and colours of fabrics
* W zależności od rodzaju tkaniny
Depending on type of fabric
* Różnica pomiędzy szerokością mechanizmów, a szerokością materiału wynosi około 3,5cm
Difference between wide of cassette and fabric is about 3,5cm
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Rolety dachowe

1. klamka sterująca / operation handle
2. aluminiowe prowadnice / aluminium side channels
3. kaseta rolety / roller blind cassette

1.

2.

System

3.

min. szerokość

maks. szerokość

maks. wysokość

maks. powierzchnia

min. width [cm]

max. width [cm]

max. height [cm]

max. surface [m2]

35

110

150

1,65

Rolety dachowe
Skylight rollerblinds
Rodzaj montażu: przy szybie
Kind of assembly: skylights

Produkt robiony na wymiar / Made to measure product
Umożliwia skuteczne przesłonięcie okna; sterowanie dolną rynną
Ensures efficient screening of a window thanks to operating of bottom rail
Wykonane z dokładnością do +2 mm szerokość
Made with accuracy up to +2 mm width
Idealne rozwiązanie do każdego rodzaju okien dachowych drewnianych oraz z PVC
Perfect solution for any type of skylight windows made of wood or PVC
Bogata kolekcja wzorów i kolorów materiałów
Great range of patterns and colours of fabrics

5

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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