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VEGAS Profi

VEGAS Profi. Сучасність і стиль.

Vegas Profi це на вийняток дуже швидка і легка при 
монтажі ролетка яка приклеюється, своєю формою 
нагадує ролету Classic, характеризується збільшеною 
ємністю касети, оснащена в просторні направляючі 
які не поглинають світло скла. 

Його основною перевагою є можливість самостійного 
зняття з вікна і повторного.

Характеристика системи : 

Vegas Profil це система, яка цілком приклеюється на 
двосторонню клейку стрічку. Касета закріплюється 
клацанням на алюміньові адаптори які приклеюються до 
віконного профілю.Така конструкція дозволяє 
багатократно вилучати та встановлювати касету, 
наприклад, для того щоб очищати або перевіряти її 
роботу, без використання будь-яких інструментів або 
необхідності відклеювання або різання двосторонньої 
стрічки.

Перевагою системи є просторні направляючі у 
вигляді профилю С які приклеюються до штапіка  і 
світло не заходить в скло.

Касета системи Vegas Profi  є оснащенна по всій довжині блокадою нижньої 
балки завдяки якій не має можливості вкручення обтяжуючої балки в середину 
касети. 

Система Vegas Profi дає можливість виконати варіанти ролет в версії День і Ніч 
тобто з подвійним шаром тканини з характерним взором уложеного в 
шахматному порядку горизонтальні прозорі і затемнені полоски оснащена в 
спеціальний канал для монтажу другого краю тканини по всій ширині ролети що 
є гарантією повного намотування матеріалу в касеті.

Система Profi є оснащена в самогальмуючий механізм Vegas, який монтується до 
зовнішньої сторони бічної плитки. Монтаж і евентуальна заміна або перевірка 
механізму ролет відбувається без використання приладів і триває всього 
декілька секунд. Настільки ж легко можна замінити сторону ланцюжка  

Система Vegas Profi  може бути обладнана альтернативним механізмом Klaudia та 
трубу для намотування діаметром 13,5 мм що значно підвищує ємність касети. 
Цей варіант рекомендується для високих і вузьких вікон (шириною до 90 
см).Нижня балка, обтяжуюча тканину штори, може бути обладнана 
декоративною рюшею, прокладкою або щіткою, запобігаючою проникненню 
пилу.

Доступні кольори:
білий лакований (алюміній), бронзовий лакований (алюміній)

Доступні ламінації деревоподібні :
червоне дерево, золотий дуб, рустикальний дуб, горіх також сосна(алюміній)

Розміри:
Максимальна ширина штори : 260 см

Максимальна висота штори : 320 см
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