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ż Tkanina paymocowana jest do rynny gÓrnej za pomocą rzepa. Takie rozwiązanie u|atwia jej ściągnięcie do prania bez

konieczności demontażu rynny' Do ty|nej strony tkaniny mocowane są specia|ne taśmy z oczkami, pzez ktÓre pnechodzą

sznurki podnoszące tkaninę' Tkaniny u do|u obciążone są |istewkami (oprÓ'cz mode|u D)'

Model A ) Taśmy mocowane pionowo. Podczas podnoszenia zaslony twoną się pofa|owane zak|adki. |m tkanina

saywniejsza (grubsza) tym zakladki są prostsze. Wysokość zas|ony po calkowiĘm podciągnięciu tkaniny do gÓ'ry

wynosi okolo 20 cm.

Mode| B ł Taśmy z umieszczonymi w nich |istewkami usŹywniającymi (fiszbinami) mocowane są w porycji poziomej

w rÓwnych odstępach. Podczas podnoszenia tkaniny twozą się proste i rÓwne zak|adki. WysokośÓ zaslony po calkowi-

Ęm podciągnięciu tkaniny do gÓry wynosi okolo 20 cm.

Model G * Do produkcji tego modelu uźyta jest dwukrotnie większa ilość tkaniny niż w innych mode|ach - zaslona ma

na stale upięte dodatkowe zakladki' Taśmy mocowane są pionowo jak w mode|u A' Jest to iedyny mode|, w ktÓrym po

ca|kowitym opuszczeniu zaslony tkanina nie jest ca|kowicie p|aska. Wysokość zas|ony po ca|kowiĘm podciągnięciu

tkaniny do gÓry wynosi oko|o 20 cm.

Mode| D 9 W tym mode|u mocowana iest ty|ko jedna pionowa taśma po środku zaslony. Tkanina podnoszona jest za

pomocą jednego sznurka, dzięki czemu uzyskany efekt jest zdecydowanie inny niż w pozosta|ych mode|ach. Wysokość

zasłony po calkowitym podciqgnięciu tkaniny do gÓry wynosi oko|o polowy jej szerokości'

SzerokośĆ oraz Wysoksść cafkowlta zasł*ny'

Saerokość tkaniny jest rÓwna $Zerok*śc! rynny girn*j.

WysokośĆ tkaniny to wysok.ość eałkolryieie opu$Zczonej zasfony.

Rynna gÓrna wrazz uchwytem montazowym

* Uchwfi montażowe przykręcamy do ściany |ub sufitu za pomocą ogć,|nie dostępnych zamocowati (ko|ki rozporowe,

wkręty, śruby} w za|eżności od podloża. Bynnę gÓrną umieszczamy w uchwytach montażowych i b|oku.jemy zgodnie

z poniżsrymi wskazÓwkami. W przypadku wersji k|ejonej taśma przymocowana jest do ty|nei ścianki rynny gÓrnej. Pzed

przyk|ejeniem na|eży odtłuścić powierzchnię do ktÓrej rynna będzie pzyk|ejana.
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