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Roleta rzymska - MLECZNE
POZIOME DESKI
Cena

99,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

7 dni roboczych

Numer katalogowy

15289

Kod producenta

txt15-0389

kupowany na metry

1

Opis produktu
Roleta rzymska z wyjątkowym i niepowtarzalnym wzorem
Roleta rzymska wykonana z tkanin dekoracyjnych o najmodniejszym wzornictwie jest nowoczesną i stylową formą dekoracji
okien. Charakteryzuje się doszytymi poziomymi tunelami od niewidocznej strony (z tyłu rolety-tkaniny), wewnątrz których
umieszcza się fiszbiny (pręty usztywniające). Ich celem jest odpowiednie usztywnienie tkaniny, która dzięki temu układa się w
równoległe fałdy po złożeniu rolety.
Przy zamówieniu dwóch lub więcej rolet o tych samych wymiarach, które zostaną uszyte z tkanin wzorzystych, wzór na
tkaninie będzie dopasowywany. W przypadku zamówienia kilku rolet o różnych wysokościach jesteśmy w stanie po konsultacji
z klientem odpowiednio dopasować rozmieszczenie prętów usztywniających na tkaninie rolety. Dostępna na indywidualne
zamówienie, nieprefabrykowana. Bardzo starannie i estetycznie wykończona.
Roletę rzymską wykonaną z tkaniny MIKRO można zamawiać w dowolnych rozmiarach:
szerokość: min. 50 cm - max. 150 cm
wysokość/długość: min. 100 cm - max. 260 cm
Roletę rzymską wykonaną z tkaniny OPAL można zamawiać w dowolnych rozmiarach:
szerokość: min. 50 cm - max. 155 cm
wysokość/długość: min. 100 cm - max. 260 cm

Specyfikacje wszystkich tkanin znajdują się w zakładce "Tkaniny".
Szczegółowe informacje na temat dostępnych modeli montażu znajdują się w zakładce
"Sposób zawieszenia".
Na zdjęciu głównym przedstawiono roletę rzymską (wykonywaną z tkaniny zasłonowej) w przykładowej aranżacji w rozmiarach
około 150 cm szerokości i około 260 cm wysokości. W zależności od zamawianego rozmiaru rolety wzór z przedstawionego
pełnego projektu jest przycinany. Ewentualne sugestie dotyczące przycięcia wzoru należy zamieścić w polu "komentarz" w
trakcie składania zamówienia, w przeciwnym razie wzór jest przycinany według naszego uznania.
Oferowane przez nas systemy rolet rzymskich posiadają wyłącznie mechanizm kasetowy koralikowy od polskiego
producenta, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantuje ich najwyższą jakość. Podana cena obejmuje kompletną
roletę z tkaniną, mechanizmem (wraz z łańcuszkiem koralikowym) wraz z wybranymi uchwytami do montażu (zgodnie ze
schematem w zakładce "Sposób zawieszenia"). Termin realizacji wynosi ok. 7 dni roboczych.
Podana cena dotyczy 1 sztuki rolety w indywidualnych podanych przez Państwa wymiarach (różni się tylko w zależności od
wybranej tkaniny).
Tolerancja wymiarów produktów wykonanych z tkanin wynosi +/- 2 cm na długości i szerokości. Margines błędu w
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wymiarach jest wynikiem właściwości materiału. Kolory wyświetlane na Państwa ekranach mogą się nieznacznie różnić od
rzeczywistych. Wynika to z ustawień i kalibracji używanego w danej chwili monitora.

Tkaniny produktu

Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 150cm
Gramatura: 180 g/m2
Cechy: Z jednej strony subtelnie połyskująca niczym satyna, z drugiej całkowicie matowa (wzór drukowany jest na stronie
matowej). Tkanina o zwartym splocie, przewiewna i częściowo przepuszczająca światło.

Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 150cm
Gramatura: 280 g/m2
Cechy: Poliestrowa, matowa tkanina o gęstym splocie skutecznie chroni przed nadmiarem światła (ale nie jest całkowicie
zaciemniająca jak tkaniny typu blackout). Mocna i wytrzymała, ale mimo swej grubości podatna na modelowanie.
Zamów próbnik tkanin

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Wybierz tkaninę rolety: Micro , Opal
Wybierz stronę podnoszenia: Lewa , Prawa
Wybierz uchwyt montażowy: Do sufitu pomieszczenia , Do ściany pomieszczenia , Do ramy okiennej

Sposób zawieszenia
Jak dobrać wymiar rolety?
Wybór rozmiaru rolety rzymskiej zależy przede wszystkim od gustu i indywidualnych upodobań.
Mocowanie poza wnęką okienną
Do szerokości wnęki okiennej najczęściej dodaje się ok. 5-10 cm, natomiast do wysokości ok. 20-30 cm.
Mocowanie we wnęce okiennej
Od szerokości i wysokości wnęki okiennej najczęściej odejmuje się po ok. 1-3 cm, dzięki czemu roleta może się swobodnie
podnosić i opuszczać wewnątrz wnęki.
Mocowanie bezinwazyjne na skrzydle okiennym
Do szerokości szyby najczęściej dodaje się ok. 2 cm, tak aby roleta nachodziła na ramę skrzydła okiennego nie zahaczając o
klamkę, natomiast wysokość rolety zazwyczaj pokrywa się z wysokością tegoż skrzydła. Podczas zamawiania wysokości
podajemy wymiar od górnej do dolnej krawędzi rolety od widocznej strony.

Montaż
Oferowane rolety mogą być zamontowane do ściany, sufitu lub też bezinwazyjnie na skrzydle okiennym. Roletę należy
zamontować zgodnie z dokonanym wcześniej pomiarem.
Montaż poza wnęką okienną lub we wnęce okiennej
Roletę mocujemy do ściany lub sufitu za pomocą dołączonych do kompletu uchwytów. W momencie wyboru miejsca montażu
powinno się uwzględnić wysokość maksymalnie zwiniętej rolety tak aby nie przeszkadzała ona w otwieraniu okna oraz drzwi
balkonowych. Wysokość ta zależy od rodzaju wybranej tkaniny, jednakże zasadniczo jest to ok. 30 cm. Na zamontowane
uchwyty należy założyć mechanizm rolety i zabezpieczyć przed wysunięciem wkręcając śrubkę blokującą.
Montaż bezinwazyjny na skrzydle okiennym
Specjalne uchwyty zaciskowe z regulacją umożliwiają bezinwazyjny montaż rolety na skrzydle okiennym, zarówno do okien
PCV, aluminiowych i drewnianych.
Ilość uchwytów w komplecie w zależności od szerokości rolety:
do 100 cm - 2 szt.
101 - 150 cm - 3 szt.

Dostępne modele:
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Certyfikaty
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Wysokiej jakości efektowna tkanina dekoracyjna. Posiada certyfikat "Tekstylia godne zaufania" wydany przez Instytut
Włókiennictwa.

Tkaniny użyte do uszycia rolet rzymskich są drukowane na zaawansowanych technologicznie drukarkach z wykorzystaniem
najnowszych technologii
w dziedzinie ekologicznego druku cyfrowego. Pozwala to na uzyskanie niezwykłych kolorów oddających rzeczywisty obraz.
Najwyższej jakości materiał w połączeniu z kolorowym i niepowtarzalnym wzorem tworzy roletę, która zachwyci
najbardziej wymagających!

Tkaniny
Tkanina produktu
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Nazwa tkaniny - MIKRO

Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 150 cm
Gramatura: 150 gr/m2
Cechy: Z jednej strony subtelnie połyskująca niczym satyna, z drugiej całkowicie matowa (wzór drukowany jest na
stronie matowej).
Tkanina o zwartym splocie, przewiewna i częściowo przepuszczająca światło.
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Nazwa tkaniny - OPAL

Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 155 cm
Gramatura: 280 gr/m2
Cechy: Poliestrowa, matowa tkanina o gęstym splocie skutecznie chroni przed nadmiarem światła (ale nie jest
całkowicie zaciemniająca jak tkaniny typu blackout).
Mocna i wytrzymała, ale mimo swej grubości podatna na modelowanie.
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