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Výhody provázkové mechaniky pro římské rolety MA

. rolny zabezpečují hladký chod

. jednoduchost a spolehlivost (vyrábíme je již 15 let)

Hliníková záclonová tyč s integrovaným suchým zipem. Slouží k instalaci pelmetů pro historické dekorace. 
Lze montovat samostatně nebo přes spojku k typu E. Maximální délka 6m umožňuje horizontální i vertikální 
ohyb. 

Tento profil je součástí systému pro provázkové římské rolety. Ohyb je možný v horizontálním směru u 
vertikálního jen mírný. Maximální délka zprofilu je 6m.

FULL SERVICE 
Záruka 5 let.

Krátké dodací lhůty.

Ovládání této garnýže je ve většině případů ruční

Ohyby vertikální i horizontální provádíme v dílně nebo přímo na místě. 

Hliníková kolejnice MA

2,25 cm

1 cmmax 600 cm

Ukázka komponentů provázkové londýnské rolety Rozměry profilu MA
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do 80cm 3 540 Kč
100cm 3 618 Kč
120cm 3 685 Kč
140cm 3 796 Kč
160cm 3 857 Kč
180cm 4 935 Kč
200cm 4 1 056 Kč
220cm 4 1 166 Kč

Délka 
kolejnice

Ceník mechaniky pro 
provázkové londýnské rolety

Ukázky provázkových londýnských rolet:

Počet
kotvení Cena 

maloobchodní ceny bez DPH
Pozn. Cena neobsahuje látku

Objednávkový list pro zapuštěné kolejničky si můžete stáhnout zde:
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/objednavkovy_list_zapustene_
kolejnice-auto.pdf
Po stažení můžete vyplňený Objednávkový list zaslat na adresu: 
info@adrems.cz.

Ostatní záclonové kolejnice si můžete prohlédnout zde:
http://www.adrems.cz/zaclonove-kolejnicky

Garnýže a kolejničky
Profil MA pro Pelmety, římské a londýnské rolety - CENÍK

ZÁCLONOVÁ GARNYŽ MA + EL
Pelmetová varianta :  MA profil je přes konzolku spojený s gar. EL
Cena obsahuje : kolejnici MA - suchý zip, pelmetové konzolky, kolejnici EL, koncovky 
netahací
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do 80cm 3 824 Kč
100cm 3 948 Kč
120cm 3 1 081 Kč
140cm 3 1 248 Kč
160cm 3 1 370 Kč
180cm 4 1 515 Kč
200cm 4 1 696 Kč
220cm 4 1 862 Kč

Délka 
kolejnice

Ceník mechaniky pro 
provázkové římské rolety

Počet
kotvení Cena 

maloobchodní ceny bez DPH

Ukázka kompletní římské rolety MA

Ukázky římské rolety MA - samostatný profíl
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ZÁCLONOVÁ GARNYŽ MA (suchý zip)
Cena obsahuje : kolejnice MA - suchý zip, klipy

Objednávkový list pro zapuštěné kolejničky 
si můžete stáhnout zde:
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/
objednavkovy_list_zapustene_kolejnice-auto.pdf
Po stažení můžete vyplňený Objednávkový list 
zaslat na adresu: info@adrems.cz.

Ostatní záclonové kolejnice si můžete prohlédnout zde:
http://www.adrems.cz/zaclonove-kolejnicky

Hliníková kolejnice MA

Garnýže a kolejničky
Profil MA pro Pelmety, římské a londýnské rolety - CENÍK

Pozn. Cena neobsahuje látku
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