VARIO PLUS 32 opis systemu
Vario Plus 32 to nowoczesny system rolet wolnowiszących montowanych na dużych powierzchniach.
Roleta posiada wpust w kasecie, umożliwiający zastosowanie oprócz zwykłej tkaniny, tkaniny typu
dzień/noc. System umożliwia wykonanie kilku rolet o różnych szerokościach i wysokościach w jednej
kasecie. Każda roleta sterowana jest indywidualnie. System przeznaczony jest do montażu zarówno do
ściany jak i do sufitu.
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VARIO PLUS 32 informacje ogólne

Wersja ze standardową tkaniną roletową

Wersja z tkaniną roletową dzień/noc

Wersja z dwoma roletami w jednej kasecie (tkanina standardowa lub dzień noc)
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VARIO PLUS 32 informacje ogólne

Vario Plus 32 to nowoczesny system roletowy, którego głównymi zaletami są:
Możliwość wykonania dwóch rolet w jednej kasecie, sterowanych oddzielnie o różnych szerokościach i wysokościach.

Możliwość zastosowania zwykłej tkaniny roletowej oraz tkaniny dzień/noc, która wsuwana jest w specjalny wpust
w listwie montażowej, bez konieczności użycia dodatkowego profilu.

Wpust na tkaninę dzień/noc

Bardzo prosty montaż i demontaż dzięki zastosowaniu klipów przykręcanych do sufitu lub ściany.

Do wykończenia dołu rolety z tkaniną dzień/noc stosujemy obciażnik dzień/noc 19mm. W tym wykończeniu nie
występuje szczelina między rurką, a obciążnikiem dzięki temu, że tkanina porusza się wewnątrz obciążnika.

Możliwość wykonania rolet średnio i wielkogabarytowych.
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VARIO PLUS 32 wymiarowanie

Wersja ze standardową tkaniną roletową

Wersja z tkaniną roletową dzień/noc
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1cm

A

2,5cm 1cm

2,5cm

B

B

C

C

ROLETA ZE ZWYKŁĄ TKANINĄ

ROLETA Z TKANINĄ DZIEŃ/NOC

Pomiar:

Pomiar:

A - Szerokość całkowita rolety
zewnętrzne krańce kasety z boczkami
B - Wysokość całkowita rolety
od góry kasety do dołu obciążnika
C - Szerokość tkaniny

A - Szerokość całkowita rolety
zewnętrzne krańce kasety z boczkami
B - Wysokość całkowita rolety
od góry kasety do końca obciążnika,
gdy roleta jest w pozycji zamkniętej
C - Szerokość tkaniny
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VARIO PLUS 32 standardy wykonania

Szerokość i wysokość

55,7 mm

65 mm

MAKSYMALNE WYMIARY ROLET
Tkanina

Prado, Lacosta, Eden
Sombra BO, Blackout
Prestige
Livello 5,6,7,9,10
Livello 1
Livello 4 BO
Transparent
Melange

Max. Wysoko

6,50 mb
4,80 mb
4,40 mb
5,00 mb
5,80 mb
3,00 mb
7,50 mb
4,40 mb

rolet

Max. wysoko rolet z Max. szeroko
gwarancj
rolet

3,20 mb
3,20 mb
3,20 mb
3,20 mb
3,20 mb
2,80 mb
3,20 mb
3,20 mb

2,40 m
(uzależniona od
powierzchni rolety
i szerokości tkaniny)

Max. powierzchnia
rolet z gwarancj

7,50 m2
6,50 m2
7,50 m2
7,50 m2
7,50 m2
6,50 m2
7,50 m2
7,50 m2

Sterowanie:
Roleta jest obsługiwana łańcuszkiem Lux (4,5 x 6 mm).
W standardzie dodawana jest złączka zrywalna zgodna z normą unijną 13120+A1
Standardowa długość łańcuszka to 3/4 wysokości rolety.
Inna długość łańcuszka tylko na zamówienie klienta.
Do obciążenia łańcuszka stosujemy obciążnik Duo.
Dostępne kolory systemu :

Biel (RAL 9016) - cały system.
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VARIO PLUS 32 instrukcja montażu

Przygotować narzędzia przydatne do
montażu rolety: wiertarka; kołki i wkręty;
miarka; śrubokręt, ołówek.

Wymierzyć rozstaw klipów montażowych
i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów.

Wymiary przenieść na sufit lub ścianę
(w zależności od potrzeb), a następnie
nawiercić otwory.

montaż do sufitu
montaż do ściay

Przykręcić klipy montażowe
przy użyciu wkrętów, do sufilu lub
do ściany, a następnie wpiąć w nie
roletę.
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VARIO PLUS 32 schemat i dane produkcyjne

DANE PRODUKCYJNE - ROLETA ZE ZWYK Ą TKANINĄ
D użyca
Tkanina
Rura
Obciążnik
Kaseta
Szerokość
Wysokość
A-3,1cm
A-4,1cm
A-0,4cm
A-4,1cm**
B+zapas

A = szerokość całkowita rolety (cm)
B = wyskość całkowita rolety (cm)
** Wartość stosowana gdy klient nie poda wymiaru tkaniny
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VARIO PLUS 32 schemat i dane produkcyjne

Rura
A-3,1cm

DANE PRODUKCYJNE - ROLETA Z TKANINĄ DZIEŃ/NOC
D użyca
Tkanina
Szerokość Wysokość
Obciążnik D/N Rurka D/N
Kaseta
C-0,2cm*

A-3,9cm*

A-0,4cm

A-4,1cm** 2xB+zapas

A = szerokość ca kowita rolety (cm)
B = wyskość ca kowita rolety (cm)
C = szerokość tkaniny (cm)
* Wymiar całkowity obciążnika zwiększy si o 1cm po zamocowaniu boczków
** Wartość stosowana gdy klient nie poda wymiaru tkaniny
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