Ściana japońska
Systemy sznurkowe

CENY ELEMENTÓW

ŚCIANA JAPOŃSKA
antico

satyna

inox

Nazwa

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

UCHWYT PODWÓJNY Techno 20 do ściany japońskiej
22224/J - antico (mosiądz)

50,00

szyna / szyna

32224/J - satyna (mosiądz)

50,00

L = 40, 80, 120, 160 mm

82224/J - inox (stal nierdzewna)

50,00

S

L

S = 50 mm

UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Techno 20 do ściany japońskiej
22247/J - antico (mosiądz)

50,00

szyna / szyna

32247/J - satyna (mosiądz)

50,00

L = 90 mm

82247/J - inox (stal nierdzewna)

50,00

L

S

S = 50 mm

UCHWYT POTRÓJNY Techno 20
20 mm / szyna / szyna
L

S

S

L = 40, 80 mm

22326 - antico (mosiądz)

50,00

32326 - satyna (mosiądz)

50,00

82326 - inox (stal nierdzewna)

50,00

S = 60 + 60 mm

UCHWYT POTRÓJNY Techno 20

L

S

22327 - antico (mosiądz)

50,00

szyna / szyna / szyna

32327 - satyna (mosiądz)

50,00

L = 40, 80 mm

82327 - inox (stal nierdzewna)

50,00

S

S = 60 + 60 mm

UCHWYT POTRÓJNY (RURA/SZYNA/SZYNA)
20 mm / szyna / szyna

24324 - antico (mosiądz)

50,00

34324 - satyna (mosiądz)

50,00

L = 80, 120 mm
L

S

S

S = 60+60 mm

UCHWYT POTRÓJNY (RURA/SZYNA/SZYNA)
24325 - antico (mosiądz)

50,00

34325 - satyna (mosiądz)

50,00

do bezpośredniego montażu

50514/JA - aluminium kolor antico

10,00

szyny do sufitu

50514/JS - aluminium kolor satyna

10,00

S = 50 mm

50514/JI - aluminium kolor inox

10,00

30 mm / szyna / szyna
L = 80, 120 mm
L

S

S

S = 60+60 mm

UCHWYT PODWÓJNY

S

L - odległość pierwszej rury od ściany / sufitu
S - odległość pomiędzy rurami / szynami
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CENY ELEMENTÓW

ŚCIANA JAPOŃSKA
antico

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nr

Nazwa

satyna

- Rodzaj

inox

Cena (zł)

UCHWYT PODWÓJNY MODERN 40 DO ŚCIANY JAPOŃSKIEJ
do profilu M40 mm
i szyny
L

84025 - inox - stal nierdzewna

55,00

20 mm

L=50, 80, 120, 160 mm

S

S=50 mm

UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY MODERN 40 DO ŚCIANY JAPOŃSKIEJ
profil M40 mm / szyna

84048 - inox - stal nierdzewna

55,00

L

L=90 mm
S

S

S=50 mm

UCHWYT SUFITOWY MODERN 40 DO ŚCIANY JAPOŃSKIEJ
profil M40 mm / szyna

84516 - aluminium

25,00

S=50 mm

UCHWYT UNIWERSALNY ŚCIENNY MODERN 40
do profilu M40 mm

84514 - aluminium

35,00

L=90, 150 mm
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu

UCHWYT UNIWERSALNY ŚCIENNY MODERN 80
do profilu M80 mm

88514 - aluminium

35,00

L=90, 150 mm
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu

UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY MODERN 40
do profilu M40 mm

84515 - aluminium

25,00

L=90, 150 mm
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu

UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY MODERN 80
do profilu M80 mm

88515 - aluminium

25,00

L= 90, 150 mm
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu
L - odległość pierwszej rury od ściany / sufitu
S - odległość pomiędzy rurami / szynami
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CENY ELEMENTÓW

ŚCIANA JAPOŃSKA
antico

satyna

inox

Nazwa

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

STANDARD

KOŃCÓWKA WALEC Techno 20
22210 - antico - mosiądz

15,00

na szynę

32210 - satyna - mosiądz

15,00

STANDARD

82210 - inox - stal nierdzewna

15,00

szyna

20 mm

KOŃCÓWKA PŁASKA MODERN 40
84010/L - kolor inox - aluminium

25,00

84010/P - kolor inox - aluminium

25,00

L - lewa

84011/L - polerowane aluminium

25,00

P - prawa

84011/P - polerowane aluminium

25,00

do profilu M40 mm

KOŃCÓWKA PŁASKA KWADRAT MODERN 40
do profilu M40 mm

84012/L - kolor inox - aluminium

40,00

84012/P - kolor inox - aluminium

40,00

L - lewa
P - prawa

ŁĄCZNIK SZYN
6,00

50524 - aluminium

D=60mm
D

szyna

20 mm

ŁĄCZNIK SZYN BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU DO SUFITU
zastosowanie z uchwytami

50525 - aluminium

6,00

50527, 50514
D

D=60mm
szyna

20 mm

ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY MODERN 40
840520 - stal

25,00

do profilu M40 mm

PROFIL MODELUJĄCY GÓRNY
z rzepem, zaczepem do szyny

50517 - aluminium

25,00/mb

oraz ślizgiem długim
15 x 3,0 mm
długości: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm
D - długość
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CENY ELEMENTÓW

ŚCIANA JAPOŃSKA
antico

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nr

Nazwa

satyna

inox

Cena (zł)

- Rodzaj

PROFIL MODELUJĄCY DOLNY
50516 - aluminium

10,00/mb

(obciążnik)
25 x 4 mm
długości: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

ŁAŃCUSZEK KORALIKOWY
2,00/mb

50515 - biały

STOPER DO SZYNY
4,00

50528 - aluminium

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM Z TWORZYWA
70,00/kpl

808423

do szyny antico, satyna, inox
do profilu M40 i M80 mm

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM
do szyny inox

808884

100,00/kpl

do profilu M40 i M80 mm
KOMPLET
Naciąg systemu wykonany z aluminium, bloczki z rolkami łożyskowanymi.

SZYNA

20 mm x 1,0 m
20524 - Kolor antico

25,00/mb

30524 - Kolor satyna

25,00/mb

L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400* cm

* - większe koszty transportu

Maksymalna odległość między uchwytami 140 cm. Kolor szyny może nieznacznie różnić się od reszty detali.

PROFIL MODERN 40
84527 - kolor inox - aluminium

L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400* cm

* - większe koszty transportu

Odległość między uchwytami max 230 cm. Kolor profilu może nieznacznie różnić się od reszty detali.
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40,00/mb

INFORMACJE

ŚCIANA JAPOŃSKA
antico

satyna

inox

Profile aluminiowe mocowane są do materiałowych paneli przy pomocy
rzepów.

.
Ilość paneli jest dowolna.

szerokość

Profile pokryte rzepem mocuje się w kanale szyny
dzięki specjalnym zaczepom ze ślizgami. Jest to
czynność szybka i łatwa, podobnie jak ich demontaż na
czas prania czy sprzątania.

Panele mogą być połączone ze sobą łańcuszkiem, który
ułatwia ich przesuwanie, a także pozwala na
rozmieszczenie ich w ustalonych odległościach i
położeniu. Rozwiązanie to sugerowane jest do dużych
okien.
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SPOSÓB MONTAŻU
MONTAŻ ŚCIANY JAPOŃSKIEJ
złożonej z profilu MODERN 40 i szyny Techno 20
Montaż uchwytu do ściany
1.Zamontuj kołki rozporowe, zachowując rozstaw zgodny z blachą montażową
2.Odkręć blachę montażową i przyłóż do ściany
3.Przykręć blachę montażową wkrętami
4.Nałóż podstawkę uchwytu na blachę montażową
5.Przykręć trzpień mocujący podstawkę do blachy
6.Nasuń rurkę uchwytu na trzpień i
przykręć wkrętem blokującym
7.Wyciągnij z rurki trzpień mocujący
łącznie z blaszką blokującą

Montaż szyny Techno 20
1.Wsuń kolejno w prowadnicę szyny ślizgi połączone łańcuszkiem
2.Wsuń stoper na końcu szyny, za ostatnim ślizgiem
(w przypadku ściany pojedynczej) lub przed oboma
skrajnymi ślizgami (w przypadku ściany typu
kurtynowego) jak pokazano na dalszych schematach
3.Wsuń profile mocujące z wkrętami w górną
prowadnicę szyny
4.Nasuń końcówki na szynę
i zablokuj wkrętami

Połączenie szyny i profilu z uchwytem
1.Wsuń blaszkę blokującą z trzpieniem w kanał mocujący profilu i jednocześnie
ustal zgodnie z rozstawem zamontowanych na ścianie uchwytów
2.Dokręć trzpień
3.Włóż wystające z profilu trzpienie w uchwyty na ścianie
4.Wkręć wkręt blokujący
5.Ustal położenie wkrętów mocujących
zgodnie z rozstawem uchwytów ściennych
6.Umieść szynę w wycięciu rurki uchwytu,
wprowadzając jednocześnie wkręty mocujące
w otwory, w przypadku ściany pojedynczej
stoper na końcu szyny powinien
znaleźć się po stronie bloczka
ze zwisającymi sznurkami do
przesuwania
7.Zablokuj szynę radełkowaną nakrętką
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SPOSÓB MONTAŻU
Montaż paneli zasłon

Zaczep panele zasłon za zaczepy ślizgów, przy czym dłuższy panel powinien być umieszczony
po stronie sznurka przesuwu i częścią „A” nachodzić na bloczek „D”
1. Wsuń do oporu haczyk w szczelinę od spodu ślizgu,
2. Przesuń poziomo ślizg w kierunku haczyka podtrzymując
panel ku górze
3. Opuść panel z haczykiem zahaczając go jednocześnie o
występ
4. Dosuń ślizg sąsiadujący z bloczkiem z wiszącymi
sznurkami na odległość około 2cm od bloczka „D” jak na
poniższym schemacie
5. Ustal położenie stoperów ograniczających ruch ślizgów
jak na poniższych schematach
6. Przyczep zasłony do rzepów paneli
7. Nasuń końcówki na przedni profil

Schemat ściany japońskiej pojedynczej

Opis schematów:

Schemat ściany japońskiej kurtynowej

A – wydłużona część panelu zasłon
B – ślizg połączony ze sznurkiem
C – stoper
D – bloczek ze sznurkiem
do przesuwania
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ŚCIANA JAPOŃSKA
Karnisz podwójny sufitowy Techno 20 inox

Karnisz podwójny Techno 20
z zamontowaną ścianą japońską

140

CENY ELEMENTÓW

SYSTEMY
SZNURKOWE

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM
do szyny inox

88884 - aluminium

100,00/kpl

do profilu M40 i M80 mm
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza
Naciąg systemu wykonany z aluminium, bloczki z rolkami łożyskowanymi.
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CENY ELEMENTÓW

SYSTEMY
SZNURKOWE

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM Z TWORZYWA
do szyny antico, satyna, inox

88423 - biały

do profilu M40 i M80 mm
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza
Naciąg systemu wykonany z tworzywa sztucznego.
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70,00/kpl

CENY ELEMENTÓW

SYSTEMY
SZNURKOWE

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

SYSTEM SZNURKOWY DO RURY OTWARTEJ Z OBCIĄŻNIKIEM
do rury otwartej inox

85222

80,00/kpl

do stosowania z kółkami
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza
Obciążnik ze stali nierdzewnej inox

SYSTEM SZNURKOWY DO DECORINGÓW
do rury otwartej

85221

80,00/kpl

do stosowania z przelotkami
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza
Obciążnik ze stali nierdzewnej inox
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SPOSÓB MONTAŻU

SYSTEMY
SZNURKOWE
SYSTEM SZNURKOWY RUROWY:
Ć
System sznurkowy opiera się na rurce otwartej od góry o średnicy 20 mm i pasuje do
wszystkich elementów z kolekcji, Techno 20, Techno 30, MODERN 40 i 80. Dzięki zastosowaniu
systemu sznurkowego w karniszu możemy w łatwy sposób rozsuwać firany, zasłony, a także tkaniny
z przelotkami. Możemy go stosować w karniszu z dwoma lub trzema uchwytami, czyli do 4 mb.

SYSTEM SZNURKOWY SZYNOWY:
System sznurkowy może być także stosowany w szynie Techno 20 oraz w profilach
Modern.40 i Modern 80. Zaletą tego systemu jest możliwość łatwego przesuwania tkanin po
całej długości karnisza , bez względu na ilośc zastosowanych uchwytów.
Ponadto możliwe jest przesuwanie tkanin na jedną stronę nawet przy zastosowaniu trzech
uchwytów. Jednakże z uwagi na potrzebę zastosowania w tym rozwiązaniu napinacza, to
swobodne przesuwanie tkanin może odbywać się na długości karnisza nie przekraczającej 3,5 mb,
a w przypadku dłuższych karniszy zalecamy zastosowanie dwóch odrębnych systemów
sznurkowych .

Sposoby rozsuwania zasłon zaprezentowano poniżej :

w przypadku karnisza
z dwoma lub trzema uchwytami

w przypadku karnisza
z dwoma uchwytami

Dostępne są rurki o długości 150 cm, 175 cm, 200 cm, 250 cm, a odległości pomiędzy
uchwytami nie powinny przekraczać 180 cm.
Mechanizm sznurkowy zamontowany jest 9 cm od końca rury i powinien się znajdować
pomiędzy uchwytem a końcówką.
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