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BLACKOUT kolor ciemny
szary, zaciemniajace rolety
rzymskie NA WYMIAR - gładka
Cena

219,80 zł

Dostępność

Dostępny

Tkanina gładka

Tak

Wymiar

Na indywidualne zamówienie

Zobacz

Jak dobrać wymiar rolety?

Zobacz też

Jaki wybrać mechanizm?

Zalety

Opis produktu
Rolety rzymskie BLACKOUT w kolorze szary, wymiar standardowy 160 szer x 170 wys , wykonane są z gładkiej,
delikatnej i zaciemniającej tkaniny.
-

prawie 90% zaciemnienia,
100% intymności,
minimalna przepuszczalność światła,
0% wścibskich sąsiadów.

Zaciemniające rolety rzymskie Blackout idealnie nadają się do sypialni i salonów. Całkowicie zaciemniają pomieszczenie i nie
przepuszczają światła. Dzięki nim nie widać co się dzieje w domu. Po ich zamontowaniu słońce nie przeszkadza w odsypianiu
nieprzespanej nocy, nie przeszkadza w leniuchowaniu do południa i nie przeszkadza w popołudniowej drzemce. Roleta nie
przepuszcza także światła na zewnątrz, więc sąsiedzi nie będą już widzieli co robimy w kuchni czy w salonie. Tkanina posiada
poziomo wszyte kanaliki z usztywniającymi fiszbinami.

Zaciemniające rolety rzymskie Blackout dają nam 100% intymności, gdyż wykonane są z delikatnej w dotyku kilkuwarstwowej
tkaniny. Dzięki specjalnej budowie nie przepuszcza ona światła do pomieszczenia i nie pozwala by światło wydostawało się na
zewnątrz.
Bardzo często zadajecie nam Państwo pytania:
- czy sąsiedzi przestaną nam zaglądać do domu?,
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- czy roleta pozwoli nam ochronić nasza prywatność?,
- czy w końcu przechodnie nie będą wiedzieli co robimy?.
Tak, Tak, Tak,
Roleta rzymska BLACKOUT idealnie nadaje się do ochrony naszej prywatności przed wścibskimi oczami przechodniów,
sąsiadów itd. Rolety Blackout po opuszczeniu całkowicie blokują światło wychodzące z pomieszczenia. Nie dość, że chroni to
naszą prywatność to dodatkowo na jeszcze inną zaletę. Rolety te idealnie zaciemniają pomieszczenie. Po ich opuszczeniu w
pomieszczeniu zapanuje półmrok. Słońce nie będzie już przeszkadzało nam w odsypianiu nieprzespanej nocy, nie będzie
przeszkadzało w weekendowym leniuchowaniu do południa i w końcu, słońce nie będzie przeszkadzało w popołudniowej
drzemce.
Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do zawieszenia rolety:
- mechanizm do podnoszenia rolety,
- wieszaki do sufitu i ściany,
- wkręty i kołki.
Roleta po wyjęciu z pudełka jest GOTOWA do zawieszenia.
Roleta skonstruowana jest w taki sposób, że można ją
prać w pralce.
Tkanina przymocowana jest do szyny za pomocą taśmy z
rzepem.
Umożliwia to ściągnięcie jej w celu prania i jej ponowny
montaż.
W słoneczny dzień tkanina wpuszcza światło do pomieszczenia, jednocześnie dobrze zasłaniając przed rażącym słońcem.
W nocy roleta bardzo dobrze chroni przed wścibskim wzrokiem sąsiadów.

Rolety dostępne są w wersji z mechanizmem sznurkowym lub łańcuszkowym i przeznaczone do montażu na ścianę lub do
sufitu, a mechanizm blokujący pozwala łatwo regulować dowolne rozwinięcie rolety.
Sznurek/łańcuszek standardowo znajduje się po prawej stronie rolety.
Szyna aluminiowa tych mechanizmów jest biała i zawiera komplet akcesoriów do montażu.
Rolety w wersji "na szelkach" przeznaczone są do montażu na karniszu rurowym, a mechanizm blokujący mocuje się do
okna/ściany zgodnie z poniższa instrukcją montażu.
W tkaninę rolety wszytych jest kilka kanalików w raz z plastikowymi rureczkami w celu jej obciążenia. Tolerancja rozmiarów
+/- 2cm.
Dostępne wymiary standardowe:
1. szerokość 160 cm, wysokość 170 cm
Dostępne typy mechanizmów:
- mechanizm sznurkowy,
- mechanizm łańcuszkowy,
- na szelkach, do zawieszenia na karnisz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Szerokość: od 50cm do 60cm , od 61cm do 70cm , od 71cm do 80cm , od 81cm do 90cm , od 91cm do 100cm , od 101cm do
110cm , od 111cm do 120cm , od 121cm do 130cm , od 131cm do 140cm , od 141cm do 150cm , od 151cm do 159cm ,
160cm , od 161cm do 170cm , od 171cm do 180cm , od 181cm do 190cm , od 191cm do 200cm
Wysokość: do 170cm , od 171cm do 200cm , od 201cm do 240cm
Mechanizm: Sznurkowy , Łańcuszkowy , Szelki
Sterowanie: po prawej , po lewej

Potrzebny inny wymiar?
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Potrzebujesz rolety na jeszcze inny wymiar?
NAPISZ -> wycenimy ją dla Ciebie.
Większość rolet możemy wykonać w rozmiarze od 40cm do 250cm szerokości.

Instrukcje montażu
INSTRUKCJE MONTAŻU

Roleta z mechanizmem
sznurkowym

Roleta na szelkach

Roleta z mechanizmem
łańcuszkowym

Produkt z kategorii rolety rzymskie

Rolety rzymskie
Rolety rzymskie są bardzo modnym elementem wyposażenia wnętrz. To właśnie dzięki nim możliwe jest wpłynięcie zarówno
na estetykę wnętrza, jak również na jego funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Rolety rzymskie na wymiar to najlepszy
sposób na to, aby zaopatrzyć się w systemy idealnie dobrane do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo osłony okienne odpowiadające różnym potrzebom, które wykonane zostały z wysokiej
jakości materiałów, nadając im wieloletnią trwałość. Wybierając nasz sklep internetowy stawiacie Państwo na rolety rzymskie
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o odpowiadającej sobie kolorystyce, dopasowanym wzornictwie oraz określonym rozmiarze, które dopasujecie do salonu,
sypialni, kuchni oraz innych domowych czy firmowych pomieszczeń.

Na niesnandardowy wymiar
ZOBACZ INNE PRODUKTY NA WYMIAR

Szary
ZOBACZ INNE DEKORACJE W KOLORZE SZARYM

Tkaniny gładkie
Dekoracja ta wykonana jest z gładkiej tkaniny, bez wzorów.
Zobacz inne gładkie dekoracje okienne.
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