Роло щора механизъм с ВОДАЧИ

Роло щорите с водачи са оптимално пригодени за PVC и AL дограма.
Благодарение на страничните уплътнителни водачи се осигурява максимално
покритие на остъклението като в същото време предават елегантност и
завършеност на дограмата. Механизмът се предлага в пет цвята: бял, златен дъб,
орех, махагон, венге и сиво.
Допустими размери:
- Максимална ширина - 150 см
- Максимална височина - 230 см
Изисквания към дограмата:
- Необходимо минимално разстояние (дълбочина) от профила каса/крило до
стъклопакета- 15 мм.
- Необходима минимална ширина на плоската част на стъклодържателя
(където ще се лепи водача) – 9 мм.
При неотговаряне на тези две изисквания може да се поръча роло с П-водачи.

Вземане размерите на роло щора механизъм с ВОДАЧИ
Забележка: Снемането на размера се извършва само с метална ролетка.
Размера за изпълнение на поръчката е размера на плата

ЗА ПВЦ ДОГРАМА

1. Определяне на ширината
Общо правило: Мери се от фугата на стъклодържателя с крилото/касата до
другата фуга (като за венециански щори пред стъкло) и се вади 41 мм.
След изчисляване на ширината на плата се замерва контролно дали той няма да
опре в стъклодържателите и при необходимост се взема размера на светлия отвор
без включени гумени уплътнения.

2. Определяне на височината
За височина се взима разстоянието между стъклодържателите, измерено от
средата на повърхността на стъклодържателя до челото на профила.

3. Определяне управлението на щората
Управлението е с топчеста верижка и може да е ляво или дясно, гледано от
страната на помещението. Препоръчително е да бъде от страната на пантите.
Важно: Декоративната кутия изпъква с 3.5 см пред дограмата. Трябва да се
съобрази как е разположена дограмата към стената, за да не пречи на нормалното
отваряне на крилата.

ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА – с прав стъклодържател

1. Определяне на височината
Взема се размера от горния ръб до долния на стъклодържателите.

2. Определяне на ширината
Общо правило: Мери се разстоянието от ръб до ръб на стъклодържателя и се
намалява с 14 мм.

Определяне управлението на щората
Управлението е с топчеста верижка и може да е ляво или дясно, гледано от
страната на помещението. Препоръчително е да бъде от страната на пантите.
Важно: Декоративната кутия изпъква с 3.5 см пред дограмата. Трябва да се
съобрази как е разположена дограмата към стената, за да не пречи на нормалното
отваряне на крилата.

