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AMERICA
SKLÁDANÁ ROLETA Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
Roleta AMERICA je luxusním a stylovým doplňkem interiéru. Je vyrobena z
exotických dřevin rovníkové Afriky Okoume a Koto, které vnášejí do interiéru
jednoduchost a krásu přírodních prvků.
Dřevěné tkaniny jsou v porovnání s bambusem pevnější, mají vyšší životnost a
svými přirozenými vlastnostmi přispívají k regulaci teploty v interiéru.
Roleta AMERICA je ovládána pomocí ovládací šňůry a brzdového mechanismu.
Při jejím vytahování vzhůru se tak vytváří zcela pravidelné řasení.

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ
Roletu AMERICA lze umístit těmito způsoby:
a) před okno
b) na stěnu

c) do špalety

d) do stropu

pomocí čelních nosičů

pomocí bočních nosičů

přišroubováním přes
dřevěný hranol

přišroubováním přes
dřevěný hranol

Vrchní hranol odpovídá šířce rolety.
Dále uveďte:
počet kusů, druh stínicí textilie, eventuálně typ nosičů (čelní, boční), způsob umístění, délku ovládání.
Roleta AMERICA se obvykle upevňuje na stěnu nebo strop. Lze ji umístit i na okno, ale je třeba vzít v úvahu
skutečnost, že sklady rolety zůstávají při jejím vytažení shrnuté pod vrchním hranolem, toto řasení může být až
20 cm vysoké (závisí na rozměru okna a počtu skladů)
NÁVOD NA MONTÁŽ
Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť
v přiloženém plastovém sáčku (plastový navíječ šnůry, případně čelní nebo boční nosiče).
Upevnění rolety přišroubováním přes dřevěný hranol
Odklopte vrchní lem rolety, který není přilepený. Vyvrtejte díry do dřevěného hranolu a pomocí šroubků
přišroubujte. Po připevnění přilepte vrchní lem rolety pomocí předpřipravené lepící pásky. Roletu v šíři větší
než 100 cm doporučujeme přichytit minimálně na 3 místech.
Upevnění rolety pomocí nosičů
Rozměřte si umístění pro nosiče. Vnější rozteč nosičů musí odpovídat šířce rolety. Dbejte na to, aby byly
nosiče ve stejné výšce. Nosiče připevněte na stěnu a roletu do nich vsaďte. Při použití čelních nosičů roletu
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AMERICA
SKLÁDANÁ ROLETA Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
ještě zajistěte přivrtáním hranolu ze spodní strany k otvoru v nosiči. Po připevnění přilepte vrchní lem rolety
pomocí předpřipravené lepící pásky.
Následně připevněte na stěnu odpovídající straně ovládání rolety napínák šnůry pro možnost aretace rolety.
POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Roletu ovládáte pomocí ovládací šňůry, aretace se provádí pomocí brzdícího mechanismu. Vyhnutím
ovládací šňůry směrem mírně k sobě a vlevo nebo vpravo dojde k zastavení nebo odbrždění rolety.
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky,
tuky, ostré předměty apod.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození
zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje
na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace
bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.
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AMERICA
SKLÁDANÁ ROLETA Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
Dřevěné tkaniny nevykazují při běžném užívání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání
jsou normálním jevem.
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou.
BEZPEČNOST
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky.
Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným
varovným symbolem.
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