
Rolety wolnowiszące
Standardy wykonania

1. Rolety wolnowiszące MINI-T  DZIEŃ NOC

Skład rolety: MINI-T:

Maksymalne wymiary rolet:
- Szerokość – 130 cm
- Wysokość – 200 cm

Tommark nie 
udziela na nie gwarancji.    

Standard:

- Mechanizm operacyjny MINI-T 4,5 mm
- łańcuszek LUX - rozmiar kulki 4,5 mm x 
6mm
- rura nawojowa stalowa ø 17 mm
- obciążnik tkaniny stalowy
- tkanina materiałowa BAHAMA I i II
- wieszak bezinwazyjny x 2
- listwa mocująca DZIEŃ NOC
- zakończenie listwy mocującej DZIEN -NOC

Opcja (na zamówienie klienta):

- Mechanizm operacyjny MINI-T 3,0 mm
- łańcuszek ISSO - rozmiar kulki 3,0 lub 3,2 mm x 4,5 
mm
- rura nawojowa aluminiowa ø 19 mm
- obciążnik tkaniny aluminiowy

Klient zobowiązany jest podać w zamówieniu szerokość oraz wysokość całkowitą rolety jak również 
szerokość tkaniny.

Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność.



Mechanizm:
Mechanizm MINI-T występuje w 2 wariantach.

- Mini-T 3 – stosowany razem z łańcuszkiem ISSO (o średnicy kulki 3,0 lub 3,2 mm)
- Mini-T 4,5 – stosowany razem z łańcuszkiem LUX (o średnicy kulki 4,5 mm)

Mechanizmy występują w  kolorze białym, brązowym i złoty dąb.
Standardowo stosowany jest mechanizm Mini-T 4,5 w kolorze białym. Inne rodzaje mechanizmów 
montowane są na życzenie klienta.

Łańcuszek
Do wykonania rolet mogą być stosowane dwa rodzaje łańcuszków:

Kółko napędowe Mini-T 3 (u góry)
Kółko napędowe Mini-T 4,5 (u dołu)

Kompletny mechanizm MINI-T

LUX - 4,5 x 6 mm
Do mechanizmu MINI-T 4,5

(standard)

ISSO - 3,0 lub 3,2 mm x 6 mm
Do mechanizmu MINI-T 3
(na zamówienie klienta)



Rura nawojowa
Stosowane są dwa rodzaje rury nawojowej do rolet:

Obciążnik tkaniny
W roletach DZIEŃ NOC stosowany jest obciążnik aluminiowy DZIEŃ NOC składający się z rurki 8 mm ,
belki oraz zakończeń obciążnika

Tkanina
Jako wypełnienie stosuje się tkaniny tekstylne z kolekcji BAHAMA I i BAHAMA II

Mocowania
Standardowo rolety Mini-T mocowane są za pomocą uchwytów bezinwazyjnych
Górne mocowania bezinwazyjne są wykonane w kolorze białym lub brązowym i leksam. 
Są one regulowane i                                   można je dostosować do różnej szerokości okien. 

Rura stalowa o średnicy zewn 17 mm
(standard)

Rura aluminiowa o średnicy zewn 19 mm
(na zamówienie klienta)

Belka obciążnika występuje w kolorach: biały, jasny dąb, mahoń, orzech, wiśnia, złoty dąb.
Rurka obciążnika wysępuje w kolorach: biały i brąz
Zakończenia obciążnika występują w kolorach: biały, brąz, leksan

  Wieszak bezinwazyjny
  dzień/noc

  Listwa dzień/noc   Zakończenie listwy 
  dzień/noc

Belka dolna Rurka 8 mm Zakończenie
obciążnika



2. Rolety wolnowiszące EXPERT ( 25mm)  DZIEŃ NOC

Skład rolety: EXPERT

Standard: 

- Mechanizm operacyjny 25mm EXPERT
- Łańcuszek standard rozmiar kulki 
  4,5 mm x12mm
- Rura nawojowa stalow 25mm
-Obciążnik tkaniny aluminiowy
 Tkanina materiałowa BAHAMA
- Wieszak dzień/noc przykręcany
- Listwa mocująca DZIEŃ / NOC
- Zakończenie listwy mocującej DZIEŃ / NOC

MAXYMALNE WYMIARY ROLETY:

- Szeokość - 180cm
- Wysokość -  300cm

Opcja (na zamówienie klienta):

- Łańcszek LUX rozmiar kulki 4,5mm x 6mm 
- Rura nawojowa 25mm aluminiowa.

Tommark nie 
udziela na nie gwarancji.

Mechanizm:

Mechanizmy występują w kolorze białym oraz brązowym. Standardowo stosowany jest
mechanizm biały.

 Mechanizm operacyjny 25mm EXPERT

Klient zobowiązany jest podać w zamówieniu szerokość oraz wysokość całkowitą rolety.jak również 
szerokość tkaniny.



Łańcuszek
Do wykonania rolet mogą być stosowane dwa rodzaje łańcuszków:

LUX - 4,5 x 6 mmSTANDARD - 4,5 x 12 mm

Rura Nawojowa:

Stosowane są dwa rodzaje rury nawojowej do rolet:

Rurka stalowa 25mm - STANDARD Rurka aluminiowa 25mm (na zamówienie klienta)

Obciążnik tkaniny

W roletach DZIEŃ NOC stosowany jest obciążnik aluminiowy DZIEŃ NOC składający się z rurki 
14 mm, belki oraz zakończeń obciążnika  - występują w kolorze białym.

Rurka 14 mm Belka dolna Zakończenie obciążnika



Tkanina
Jako wypełnienie stosuje się tkaniny tekstylne z kolekcji BAHAMA I i BAHAMA II

Mocowania
Standardowo rolety EXPERT

  Wieszak przykręcany
  dzień/noc

  Listwa dzień/noc   Zakończenie listwy 
  dzień/noc

1. Rolety wolnowiszące GRAND ( 36mm)  DZIEŃ NOC

Skład rolety:GRAND

Standard: 

- Mechanizm operacyjny 36mm GRAND
- Łańcuszek standard rozmiar kulki 
  4,5 mm x12mm
- Rura nawojowa stalowa 36mm
- Obciążnik tkaniny aluminiowy
  Tkanina materiałowa BAHAMA
- Wieszak DZIEŃ/NOC przykręcany
- Listwa mocująca DZIEŃ / NOC
- Zakończenie listwy mocującej DZIEŃ / NOC

MAXYMALNE WYMIARY ROLETY:

- Szeokość -  250cm
- Wysokość -  300cm



Tommark
nie udziela na nie gwarancji.

Mechanizm:

Mechanizmy występują w kolorze białym oraz brązowym. Standardowo stosowany jest
mechanizm biały.

Łańcuszek
Do wykonania rolet mogą być stosowane dwa rodzaje łańcuszków:

STANDARD - 4,5 x 12 mm

Rura Nawojowa:

Stosowana jest rurka stalowa 36mm

Rurka stalowa 36mm

Mechanizm GRAND 36mm

Klient zobowiązany jest podać w zamówieniu szerokość oraz wysokość całkowitą rolety jak również 
szerokość tkaniny.



Obciążnik tkaniny

W roletach DZIEŃ NOC stosowany jest obciążnik aluminiowy DZIEŃ NOC składający się z rurki 
14 mm, belki oraz zakończeń obciążnika  - występują w kolorze białym.

Rurka 14 mm Belka dolna Zakończenie obciążnika

Tkanina
Jako wypełnienie stosuje się tkaniny tekstylne z kolekcji BAHAMA I i BAHAMA II

Mocowania
Standardowo rolety EXPERT

  Wieszak przykręcany
  dzień/noc

  Listwa dzień/noc   Zakończenie listwy 
  dzień/noc


