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Adrems s.r.o.
1.10 Řasící stuhy Produktový list 2014

Stínící technika a dekorace oken.

Záclony a dekorace
Nová kolekce řasících stuh pro rok 2014

Řasicí stuhy dodají záclonám pravý vzhled, který skutečně upoutá pohled!

Nabízíme Vám kreativní nápady pro každý styl bydlení.

Máme velký výběr sortimentu řasících stuh za příznivé ceny.
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Závěsy vás uchrání od zvědavých pohledů

Závěsy vytvoří z interiéru útulné prostředí

Záclony příjemně zjemní světlo v místnosti
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Co dokážou naše řasící stuhy?

V dnešní době jsou zákazníci ochotni připlatit 
si za kvalitnější záclonu či dekorační látku.

Přesto však stává že zákazník s výsledným 
vzhedem okna není spokojen. Hlavním důvodem 
je volba řasící pásky, která se často opomíjí.

Látka a řasící páska tvoří výsledný dojem, 
proto je při výběru důležité znát možnosti řasení.

Aby látka působila spávným dojmem, musíme 
jí nastavit na na neměnnou sířku. Toho docílíme 
pomocí řasící stuhy, kterou našijeme na látku 
a zřasíme na požadovanou šířku.
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Produkt 1.10.10 
6127 

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je100 mm.

Specifikace: 
Vhodné pro všechny typy látek.

Řasení:
150% - 250% látky k poměru šířky 
okna, vztah, raport 20 cm.

Cena: 56, Kč bez DPH /bm
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Produkt 1.10.1 
6951 

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Vhodné pro lehké 
a transparentní látky.

Řasení:
200% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 15 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm

Produkt 1.10.2 
6937

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Vhodné pro lehké 
a transparentní látky.

Řasení:
250% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 18 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm

Produkt 1.10.3
6937

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Pouze pro velmi tenké 
Látky bez raportu. 

Řasení:
250% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 10 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm
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Produkt 1.10.14
6007

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Vhodné pro všechny typy látek.

Řasení:
250% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 10 cm .

Cena: 96, Kč bez DPH /bm

Produkt 1.10.5
6010

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Vhodné pro lehké i těžš dekorační 
látky.

Řasení:
250% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 18 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm

Produkt 1.10.6
6025

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Pouze pro velmi tenké 
Látky bez raportu. 

Řasení:
300% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 15 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm
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Produkt 1.10.7
6984

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
Výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Vhodné pro lehké a transparentní 
látky bez raportu a pro mírně až 
středně těžké materiály.

Řasení:
150% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 22,5 cm .

Cena: 96, Kč bez DPH /bm

Produkt 1.10.8 
6949

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
Výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Zvláště vhodné 
Pro tkaniny s Opakování vzoru. 

Řasení:
200% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 7 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm

Produkt 1.10.9
6912

Barva: 
Plně transparentní řasící páska.

Výška:
Výška pásky je150 mm.

Specifikace: 
Zvláště vhodné 
Pro tkaniny s Opakování vzoru. 

Řasení:
200% látky k poměru šířky okna, 
vztah, raport 10 cm.

Cena: 96, Kč bez DPH /bm
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Možnosti řasících stuh

Řasení stuh: Pomocí provázků v řasící pásce 
nastavíme sklady podle odpovídajícího poměru 
řasení. 

V České republice je nejčastěji využíváno řasení 
1:2. Použijeme tedy o 50% více látky než 
je samotná šířka okna.

Liší se jejich tuhost a únosnost v závislosti 
na typu látky.

Spojení řasící pásky s garnyží

Řasící pásky mají na sobě poutka, do kterých se 
navléknou „šneky“. Pomocí šneků se připevní 
ke vhodné garnyži.

Barvy řasících stuh

•	 bílá
•	 transparentní
•	 plně transparentní

Výšky řasícch pásek

Výška pásek je od několika mm 
až po pásky vysoké skoro čtvrt metru.

K řasící pásce je potřeba vybrat správnou 
kolejnici (garnyž).

Typy záclonových kolejnic:
(Kliknutí na určitý typ vás odkáže na 
produktový list včetně ceníku k příslušné garnýži)

2.1 Záclonová kolejnice typ Adron
2.2 Záclonová kolejnice typ Gerika
2.4 Záclonová kolejnice typ Debora
2.5 Záclonová kolejnice typ Erna
2.6 Záclonová kolejnice typ Medison
2.7 Zapuštěné kolejničky typ Heda
2.8 Zapuštěné kolejničky typ Gita 2.8
2.9 Zapuštěné dvoukolejničky typ Gita 2.9
2.10 Elektrické garnyže Dora

Více o garnyži Gerika ZDE:
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_llist_garnyz_Grika.pdf

Hliníková garnýž Gerika s jezdci

Ukázka jezdce

Ukázka šneku

http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_llist_garnyz_Grika.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyz_debora.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyz_erna.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyz_medison.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyz_heda.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyz_gita_2.8.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyz_gita_2.9.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_list_garnyze_dora.pdf
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/produktovy_llist_garnyz_Grika.pdf

