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Rolety materiałowe Gracja ALU “dzień i noc”.
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Rysunek 3.

h

Rys. 1 Rys. 2

Szerokość standardowa: Szerokość samej kasety, bez boczków i zaślepek. Pomiar wykonany między krawędziami listew przyszybowych, Rys. 1.

Szerokość całkowita: Szerokość kasety z boczkami i zaślepkami.

Szerokość tkaniny: Podawać tylko gdy ma być inna niż standardowo, standardowa szerokość tkaniny jest mniejsza od szerokości z Rys. 1 o 14 mm.

Wysokość standardowa: Pomiar wykonany na górze od krawędzi listwy przyszybowej, na dole razem z listwą przyszybową. Rys. 2.

Wysokość prowadnic: Wymiar samych prowadnic. Wysokość całkowita: Wysokość kasetki z prowadnicami.

Wysokość h: Wysokość potrzebna do odpowiedniego ustawienia pasów na tkaninie w pozycji zasłoniętej. Po przyłożeniu kasetki podajemy wymiar mierząc 

od dolnej części kasetki do miejsca w którym materiał będzie maksymalnie opuszczony. W przypadku nie podania wysokości h, nie gwarantujemy 

odpowiedniego ułożenia pasów w pozycji zasłonięte.

* Potrzebne w celu wykonania produktu spełniającego normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony małych dzieci przed przypadkowym zadzierzgnięciem 

się wiszącą pętlą. ** Maksymalna wysokość rolety zależy od grupy tkaninowej – tabela str. 75.

UWAGA: W przypadku nie zaznaczenia rodzaju podawanej szerokości i wysokości, zamawiane wymiary zostaną potraktowane jako standardowe.
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Fart Produkt ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń 

tel. 56 623 55 77, fax 56 649 57 23,  zamowienia@fartprodukt.pl

równe*** 

pasy

1 2

*** Równe pasy: Kolumna nr 1. – aby  poszczególne rolety miały pasy na tej samej wysokości, należy w kolumnie nr 1, oznaczyć je tą samą literą lub

  cyfrą np. 1, 1, 1 / A, A, A.

  Kolumna nr 2. – jeżeli rolety, które mają mieć równe pasy, mają wisieć na różnej wysokości, należy w kolumnie 2, roletę bazową

  oznaczyć cyfrą 0, a przy kolejnych roletach podać różnicę w wysokości kaset w stosunku do rolety bazowej (np. +100, -300).
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