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INFORMA?II GENERALE

- Preţurile din listă sunt prezentate ca unităţi de măsură.

2

- În comenzi prima se stabileşte lătimea ,iar a doua înălţimea.
- Perioada de garanţie a produselor este de 1 an. Garanţia nu se extinde şi asupra defecţiunilor provocate de
montarea necorespunzătoare, întreţinerea sau utilizarea incorectă a produsului.
- Comenzile se vor trimite către producţie în formulare de comandă, pe fax sau pe adresele de e-mail ale
societăţii. Reclamaţiile nu se vor lua în considerare dacă comanda nu a fost completată pe formularul de
comandă tipizat.
TIPURI DE ROLETE DE PÂNZĂ

ECO DAY & NIGHT

Roleta de pânză, mică, atârnată liber, care are ca mecanism de
ac?ionare un lănţisor pentru înfăşurarea pânzei, destinată în special
pentru montarea pe rama ferestrei.

BASIC DAY & NIGHT

Roleta de pânză , simplă, atârnată liber, este acţionată cu ajutorul unui
lănţişor pentru înfăşurarea pânzei, destinată montării pe perete.

de pânză, prevăzută cu casetă şi ghidaje, acţionată cu
OPTIMUS DAY & NIGHT Roleta
ajutorul unui lănţişor, destinată montării pe rama ferestrei
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ECO

ROLETĂ DE PÂNZĂ

- Potrivită până la dimensiunea de 1300 x 1600mm (L x H) după tipul de pânză.
- Roleta este executată fără casetă la tambur, atârnând liber.
- Suporturile, contragreutatea stofei şi lănţişorul în culorile alb şi maro.
- Construcţia roletei ne permite diverse poziţii a stofei, prin rularea ei.

- Montajul posibil (cu şuruburi) - pe rama ferestrei (nu diminuează luminozitatea)

COMPONENŢA ROLETEI ÎN PREŢUL STANDARD ECO
DAY & NIGHT

DIAMETRUL TAMBURULUI
17 mm

STOFA : 100% polyester
TIPUL STOFEI : după paletar, 5 tipuri de stofe, total 36 de nuanţe
TAMBUR : Al, diametru 17 mm
SUPORTURI : din pvc
CULOREA SUPORTURILOR : alb şi maro
CONTRAGREUTATE : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTAŢII : alb şi maro
PROFIL FIXARE STOFA : alb şi maro
ACŢIONAREA : cu lănţişor
CULOAREA LĂNŢIŞORULUI : alb şi maro
MONTAJ : rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR
STOFA: categoria 2,3 si 4
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ECO

ROLETĂ DE PÂNZĂ
INFORMAŢII TEHNICE

MĂSURARE - PENTRU MONTAREA CU CONSOLE DIN PVC
Lăţimea roletei notăm inclusiv cu suporturi, e posibil şi notarea lăţimii stofei - obligatoriu se menţionează la observaţii.

MĂSURAREA LĂŢIMII
22mm

14-20

40mm

25mm

LĂŢIMEA STOFEI

25mm

DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE

DIMENDIUNI DE PRODUCŢIE

35mm

13

22mm

MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII

MONTAJ - CONSOLE DIN PVC
PE RAMA FERESTREI

MONTAJUL

Prima dată după dimensiunea roletei însemnăm pe rama ferestrei, locul unde vine montată
roleta. Pe suporturile roletei montăm consolele din pvc. Îndepărtăm stratul protector al
benzii dublu adezive, după aceea pe rama ferestrei fixăm suportul cu acţionarea iar în
Ext. suport fixăm tamburul (fig.1), mai rămăne de fixat şi cel de al doilea suport pe tambur şi
montarea lui pe rama ferestrei (fig.2). Ultimul pas este verificarea funcţionalităţii corecte a
roletei.

Int.

FIGURA 1

FIGURA 2
CONSOLA PVC

CONSOLA PVC

14-20

BANDĂ DUBLĂ ADEZIVĂ
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BASIC

ROLETĂ DE PÂNZĂ

- Potrivită până la dimensiunea de 1800 x 2500mm (L x H) după tipul stofei.
- Roleta este executată fără casetă la tambur, atârnând liber.
- Suporturile, lăn?i?orul în zece tipuri de nuanţe, contragreutate stofă şi profil fixare stofă în
două tipuri de nuanţă.
- Construc?ia roletei ne permite diverse pozi?ii ale stofei, prin rularea ei.
- Montajul posibil cu ajutorul ?uruburilor - pe rama ferestrei (nu diminuează luminozitatea)
- în pervaz
- pe perete, deasupra ferestrei

COMPONEN?A ROLETEI ÎN PRE?UL STANDARD
BASIC DAY & NIGHT
DIAMETRUL TAMBURULUI
25 mm

STOFA : 100% polyester
TIPUL STOFEI : după paletar, 5 tipuri de stofe, în total 36 nuan?e de culori
TAMBUR : profil din aluminiu, diametru 25 mm
SUPORTURI : PVC
CULOAREA SUPORTURILOR : alb, galben, maro, bej, gri, orange, verde deschis, verde închis,
albastru închis, albastru deschis
CONTRAGREUTATE : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTĂ?II : alb,maro
PROFIL FIXARE STOFĂ : alb,maro
AC?IONAREA : lăn?i?or
CULOAREA LĂN?I?ORULUI : alb, galben, maro, bej, gri, orange, verde deschis, verde închis,
albastru închis, albastru deschis
MONTAJ : în tavan, pe perete

ADAOS SUPLIMENTAR
STOFA: categoria 2,3 si 4
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BASIC

ROLETĂ DE PÂNZĂ

INFORMAŢII TEHNICE
MĂSURARE - PENTRU MONTAREA CU CONSOLE DIN PVC
Lăţimea roletei notăm inclusiv cu suporturi, e posibil şi notarea lăţimii stofei - obligatoriu se menţionează la observaţii.

MĂSURAREA LĂŢIMII

MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII
19 mm

19 mm

LĂŢIMEA STOFEI

19 mm

19 mm

DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE

DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE

42mm

63 mm

TIPURI DE MONTAJ

Int.

Ext.

Montaj
BASIC la pag.

PE PERETE

PE RAMA FERESTREI

Int.

Ext.
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BASIC

ROLETĂ DE PÂNZĂ

1. Monta?i tamburul cu stofa rulată în partea mecanismului de ac?ionare (lăn?i?or).

2. Partea cealaltă o intoduce?i în loca?ul lateral (vezi img. 1)
Tamburul astfel montat asigura?i cu siguran?a (după img. 2-3)

3. La demontarea tamburului cu stofă, procedeul este invers.
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OPTIMUS

ROLETĂ DE PÂNZĂ

- Potrivită până la dimensiunea de 1500 x 1500mm (L x H) după tipul de pânză.
- Roleta este prevăzută cu casetă şi cu profile de ghidare.

- Caseta şi profilele de ghidare sunt în culoarea albă, maro şi argintiu.
- Construcţia roletei ne permite diverse poziţii a stofei.
- Montajul este cu bandă dublu adezivă - pe rama ferestrei (nu diminuează luminozitatea)

COMPONENŢA ROLETEI ÎN PREŢUL STANDARD - OPTIMUS DAY & NIGHT
STOFA: 100% polyester
TIPUL STOFEI : după paletar, 4 tipuri de stofe, total 36 de nuanţe
CASETA : profil din aluminiu
CULOAREA CASETEI : albă, maro, argintie
TAMBUR : din aluminiu, diametru 18 mm
SUPORTURILE ŞI COMPONENTELE : din pvc
CULOAREA SUPORTURILOR ŞI COMPONENTELOR : albă, maro, argintie
PROFILUL DE GHIDARE : din aluminiu
CULOAREA PROFILULUI DE GHIDARE : albă, maro, argintie
CONTRAGREUTATEA STOFEI : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTĂŢII STOFEI : albă, maro, argintie
ACŢIONAREA :cu lănţişor
CULOAREA LĂNŢIŞORULUI : albă, maro, argintie
MONTAREA : pe rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR
STOFA: categoria 2,3 si 4
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OPTIMUS

ROLETĂ DE PÂNZĂ

INFORMAŢII TEHNICE
MĂSURARE - PENTRU MONTAREA CU BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ
MĂSURAREA LĂŢIMII

MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII

20mm

20mm

DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE

ŞINĂ DE GHIDARE

15mm
18mm
20mm

TIPURI DE MONTAJ
MONTAJ PE RAMĂ

Int.

Ext.

MONTAJ
Lipim caseta în partea de sus a ferestrei cu banda dublu adezivă.
Pe baghetele care susţin sticla lipim profilele de ghidare cu
acelaşi tip de bandă. Verificăm dacă roleta este funcţională.
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DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE

60mm

42mm
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