
08.06.2017 Ролети Vegas

http://dunes.vn.ua 1/1

Ролети Vegas
Адреса сторінки: http://dunes.vn.ua

VEGAS Classic

VEGAS Classic. Класична елегантність.

Ролетка Vegas Classic  класична елегантність.
Незвичайно популярна з огляду на свій позачасовий дизайн 
і допрацьовану конструкцію. Елегантний, ніжний профіль 
касети з алюмінію буде відповідати естетичним вимогам 
навіть самого вишуканого інтер’єру. Обтічна форма 
покриття механізму ролет Classic в практиці дозволяє на 
ширше відкриття вікон із вмонтованою ролеткою.

Характеристика системи:

Vegas Classic це система ролеток в елегантній обтічній 
алюміновій касеті або ПВХ який монтується на чотири 
шурупа до штапіка. Плоскі направляючі виготовлені з 
алюмінію або ПВХ які клеються за допомогою піного скотчу 
до штапіка. Направляючі заходять в світло скла.

Vegas Classic доступний в двох варіантах:

в алюмінієвій касеті стандортної ємності                    
в касетах ПВХ стандартної ємності

Версія ПВХ пропонує той же набір функціональних можливостей в алюмінієвій системі, але за 
більш доступною ціною.

Обидва варіанти системи Classic можна облаштувати в альтернативний механізм Klaudia і трубу 
для намотування діаметром 13,5 мм що значно підвищує ємність касети. Цей варіант 
рекомендуються для високих і вузьких вікон (до ширини 90 см). 

Система Classic  має також варіант з більшою ємністю (Vegas Класичний XL) функціонує 
в якості самостійного продукту.

Система Classic  оснащений в с самостримуючий механізм Vegas встановлений на 
зовнішній стороні бічної пластини. Установка і можлива заміна перевірка механізму 
ролетки здійснюються без використання інструментів і тривають всього кілька секунд.

Настільки ж легко здійснюється зміна сторони де буде розташований ланцюг
Закінчення балки обтяжуючої тканину оснащені є в так званий (направляючий), який 
стабілізує рух балки по направляючих, уможливлюючи тим самим рівномірне
намотування тканин.
Нижня балка, обтяжуюча тканину штори, може бути обладнана декоративною рюшею, 
прокладкою або щіткою, запобігаючою проникненню пилу.

Доступні кольори:
білий (ПВХ), білизна фанера (ПВХ),лакована (алюміній) білизна, лакована (алюміній) бронза

Доступні ламінації древноподібні: 
червоне дерево, дуб золото, рустикальний дуб, горіх також сосна (ПВХ також алюміній)

Розміри: 
Максимальна ширина штори : 170 см 
Максимальна висота штори : 220 см
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