
 System kasetowy VARIO 13

Standardy wykonania

Stosowane są dwa rodzaje kaset:
- kaseta płaska
- kaseta przestrzenna

Kasety wykonane są z aluminium i wykończone w

 

następujących kolorach: biel, brąz, złoty dąb,
orzech, mahoń, wiśnia, anoda.

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

KASETA PŁASKA KASETA PRZESTRZENNA

max szerokość rolety:  130cm
max wysokość zależy od użytej tkaniny:
Pradeo, Eden, Lacosta - 220cm
BlackOut, BerlinBO - 130cm
Naturaleza, Prestige - 120cm



Roletowy system kasetowy VARIO13
Roleta naszybowa (płaska) 
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A- szerokość całkowita

KASETA ROLETY

C-szerokość tkaniny
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Pomiar:
A - Szerokość całkowita
      zewnętrzne krańce kasety z boczkami
B - Wysokość całkowita
      od góry kasety do końca prowadnic
C - Szerokość tkaniny

Dane produkcyjne:
Kaseta = A – 3,3 cm
Rura = A – 3,6 cm
Tkanina = C         (A - 4,6 cm standard * )
Obciążnik = C      (A - 4,6 cm standard * )
Prowadnice (wysokość) =  B – 6,5 cm

* stosowany gdy klient nie poda wymiaru tkaniny

Obowiązuje od 4.11.2013r, poprzednie tracą ważność.

C-szerokość tkaniny

Tkanina powinna wchodzić pod prowadnice
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Pomiar:
A - Szerokość całkowita
      zewnętrzne krańce kasety z boczkami
B - Wysokość całkowita
      od góry kasety do końca prowadnic
C - Szerokość tkaniny
E - Szerokość prowadnic

Roletowy system kasetowy VARIO13
Roleta przestrzenna 
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KASETA ROLETY

C-szerokość tkaniny

E - szerokość prowadnic

Dane produkcyjne:
Kaseta = A – 3,3 cm
Rura = A – 3,6 cm
Tkanina (szerokość) = C     (A – 4 cm standard * )
Obciążnik  =  C     (A – 4 cm standard * )
Prowadnice (wysokość) = B – 6,8 cm

* stosowany gdy klient nie poda wymiaru tkaniny
Różnica między szerokością całkowitą “A” rolety a zewnętrznym wymiarem prowadnic “E” wynosi 2,5 cm

C-szerokość tkaniny

Tkanina powinna wchodzić pod prowadnice
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Rura nawojowa

Do systemu kasetowego dzień noc stosowany jest jeden rodzaj rurki o średnicy 13,5mm .
Rurka wykonana jest z aluminium.

Rurka aluminiowa 13,5mm

Mechanizmy

Stosowany jest jeden rodzaj mechnizmu, do systemu przestrzennego montuje się 
dodatkowe podkładki.

Mechanizm Podkładki do systemu przestrzennego.



Prowadnica

Stosuje się następujące rodzje prowadnic:

- prowadnica aluminiowa płaska
- prowadnica aluminiowa ze stopką
- prowadnica aluminiowa przestrzenna wraz  z zakończeniem

Dostępne kolory prowadnic  to biel, brąz, złoty dąb, jasny dąb, orzech, mahoń, 
wiśnia, anoda.

Prowadnica płaska 
aluminiuwa

Prowadnica płaska ze stopką
aluminiowa

Prowadnica przestrzenna
aluminiowa

Zakończenie prowadnicy przestrzennej

Talerzyk blokujący łańcuszek Złączka łańcuszkaŁańcuszek 3,2mm

Łańcuszek

Kolor łańcuszka dobierany jest do koloru kasety i prowadnic



Obciążnik

Stosuje się następujące rodzje obciążników

- obciążnik stalowy w standardzie
- obciążnik aluminiowy na zamówienie klientaą
- obciążnik aluminiowy systemu dzień/noc ( razem z rurką oraz zatyczką)

Obciążnik dzień/noc

Obciążnik stalowy (w sandardzie)

Obciążnik aluminiowy na zamówienie

Rurka dzień/noc Zatyczka dzień/noc


