
OSŁONY OKIEN 
ROLETY PIONOWE – dodajemy nowy dział pod grupą: osłony okienne 

 

Rolety pionowe, czyli verticale to bardzo chętnie wybierany mechanizm do osłony we wnętrzach. Długie, 

pionowe lamele zapewniają estetyczny wygląd w pomieszczeniu, jednocześnie zabezpieczając  pomieszczenie 

przed dużym nasłonecznieniem oraz nagrzewaniem się. 

Prosty mechanizm sterowania, polegający na obrocie lameli i zmianie kąta nachylenia odpowiada za 

przepustowość promieni słonecznych. Jednocześnie dobrze chroni przed spojrzeniami niepożądanych osób. 

Irozwiązanie to idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych, ale bywa też chętnie wykorzystywane w 

salonach i hotelach z dużymi przeszkleniami ścian. Verticale można zamontować w ścianie lub do sufitu.  Duży 

wybór materiałów na lamele pozwala dopasować wzór bądź fakturę tkaniny. Ponadto dajemy możliwość 

wybrania spośród dwóch szerokości lameli – zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. 

 

 

Na dole ikona do przejścia do tekstu poniżej:  

 

 - Instrukcja użytkowania: 

Do obsługi verticali służy sznurek obsługi (przesuwanie lameli) i łańcuszek obsługi (zmiana kąta lameli, obrót 

lameli). Lamele obracają się jedynie o 180 stopni. Roleta pionowa  powininna być delikatnie obsługiwana, bez 

szarpania za sznurek obsługi bądź łańcuszek obsługi. Lamelami należy przesuwać jedynie podczas 

maksymalnego otwarcia verticala. 
 

- Pielęgnacja : 

 Osprzęt verticala nie wymaga żadnej konserwacji. W razie potrzeby cały system (szyna verticala, mechanizm 

obrotowy) może zostać zdjęty i dokładnie odkurzony. Delikatne przybrudzenie lameli verticala można usunąć 

przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie 

odkurzaczem z użyciem odpowiedniej nasadki. Mocniejsze zabrudzenia mogą być czyszczone na mokro z 

użyciem delikatnych detergentów.  
 
- Uwagi: 

Producent rolet pionowych nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w 

szczególności za:  Uszkodzenia mechaniczne. Utratę estetyki lub koloru lameli  w wyniku niewłaściwego 

czyszczenia. Odkształcenia lameli w wyniku niewłaściwego czyszczenia. Zerwanie sznurka, łańcuszka czy też 

drabinki na skutek szarpania przy obsłudze żaluzji.  Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie  

wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie żaluzja została zamontowana: szczególnie 

szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie. 


