PORADNIK czyli zamawiamy Premium DECO
17-02-2011, Dr. Pomocnik
Zamówienie mechanizmu nie jest trudne. Na początku należy wybrać odpowiedni rozmiar, czyli mierzymy szerokość wnęki
okiennej - powiedzmy, że mamy szerokość 100 cm. Następnie wysokość - powiedzmy że jest to 150 cm. Czyli nasza wnęka ma
wymiar 100 na 150 cm.
Jeżeli montujemy mechanizm we wnęce odejmujemy 1 cm z szerokości i otrzymujemy naszą szerokość. Zamawiamy
mechanizm o szerokości 99 cm i wysokości do 150 cm.
Jeżeli mechanizm montujemy poza wnęką - dodajemy po 5 do 7 cm na każdą stronę na szerokość i około 20-25 cm na
wysokość. Zamawiamy mechanizm o szerokości 110 do 114 cm i wysokości do 175 cm.
Po kliknięciu w odpowiedni mechanizm określamy stronę mechanizmu łańcuszka: lewa czy prawa. Wybieramy odpowiednie
przełożenie:





Przekładnia łańcuszka 1:1 z elementem hamującym - standard;
Przekładnia łańcuszka 1:2 z elementem hamującym do tkanin średnio ciężkich - opcja;
Przekładnia łańcuszka 1:4 bez końcowego z elementem hamującym (do cięższych tkanin) - opcja.

Po wybraniu przełożenia określamy sposób montażu: ściana czy sufit. Przy montażu na ramie okna zaznaczamy opcję: ściana.
Do mechanizmów do rolet rzymskich należy zastosować: FISZBINY PRZEZROCZYSTE lub FISZBINY BIAŁE ; HACZYKI
STAC; OBCIĄŻNIK ALUMINIOWY; KÓŁECZKA PRZEZROCZYSTE oraz KÓŁECZKA GRUSZKI.
Potrzebne ilości:









fiszbiny - odległość między fiszbinami powinna kształtować się w przedziale 25-30 cm; tak więc przy wysokości 150
cm powinniśmy mieć 4 lub 5 fiszbin;
kółeczka - w mechanizmie 100 cm mamy 3 sznureczki podciągające, czyli 3 razy ilość fiszbin daje nam 12 lub 15
szt. kółeczek. WARTO zakupić 2 lub 3 szt. na zapas;
kołeczka gruszki - w mechanizmie 100 cm mamy 3 sznureczki podciągające, czyli taką ilość kółeczek gruszek
potrzebujemy. Warto zakupić 2 szt. na zapas;
obciążnik - należy wybrać odpowiedni rozmiar;
taśma rzep - ilość potrzebna na nasz wymiar rolety - zaokrąglamy w górę, w naszym przypadku 2 mb.;
taśma tunelowa - potrzebną ilość wyliczamy mnożąc szerokość mechanizmu + około 5-10 cm razy ilość fiszbin, czyli
110 cm razy 4 fiszbiny = 440 cm. Zaokrąglamy w górę i kupujemy 5 mb.
W przypadku montażu na ramie okna - niezbędne są uchwyty PCV. W naszym przypadku 2 szt.

Polecamy również wysokiej jakości taśmy; dostępne w dziale TAŚM.
Roleta rzymska wykonana na naszym mechanizmie do rolet rzymskich PREMIUM DECO prezentuje się doskonale w każdym
wnętrzu. Montaż rolety rzymskiej nie sprawi Państwu żadnego problemu. Dzięki szerokim możliwością montażowym (sufit, ściana i
okno na uchwytach bezinwazyjnych) roletę rzymską można zastosować i zamontować dosłownie wszędzie... Materiał możecie
Państwo wybrać z tysięcy dostępnych na rynku a roletę uszyć samemu.. lub zlecić uszycie rolety rzymskiej firmie KRM STUDIO.
Mechanizm wykonujemy na dokładny wymiar! - jest to całkowita szerokość wraz z mechanizmem podciągającym!! Przedmiotem
sprzedaży jest sam mechanizm, bez tkaniny!
Nasza oferta jest najkorzystniejsza w Polsce. W przypadku znalezienia tańszej oferty na identyczny mechanizm prosimy o jej
przedstawienie nam w emailu, zastosujemy wówczas dla Państwa korzystniejszą cenę!
DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH NAJLEPSZE CENY W POLSCE !!!
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt email: kontakt@krm.pl

