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Stínící technika a dekorace oken.

Výhody kolejniček Adron:

• Pevnost i při relativně kompaktním rozměru
• Vysoká tvarová stálost
• Dokonalá průchodnost jezdců (i v ohybu)
• délka až 6m
• výroba v ČR

Výhodou této garnýže na záclony je její pevnost 
při zachování relativně malého vnějšího rozměru.

Záclonová tyč Ardon vykazuje vysokou tvarovou 
stálost a tím zajišťuje dokonalou průchodnost 
jezdců i v ohybech. Instalace pomocí konzolí 
je výjimečná.

Maximální délka profilu je 6m. Pomocí spojek lze 
kolejničku napojovat.

Hliníkové záclonové kolejničky Ardon lze snadno 
tvarově přizpůsobit obloukovým i lomeným oknům.
Ohyby provádíme v dílně při výrobě nebo pomocí 
mobilní ohýbačky přímo na stavbě.

Základní barva je bílá. Odstíny RAL s příplatkem.

FULL SERVICE 
Záruka 5 let.
Krátké dodací lhůty.

Hliníková kolejnice Adron s ohybem
realizace Adrems s.r.o.

Adresa: Bubenečská 258/9, Praha 6. Mobil: +420 603 390 652. E-mail: info@adrems.cz www.adrems.cz
Pro návštevu ateliéru se prosím předem objednejte na výše uvedených mobilních číslech nebo emailu.
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Ukázka jezdců ke kolejnici Ardon

Hliníková kolejnice Ardon

Ukázka háčků ke garnýži Ardon Rozměry garnýže ArdonPacka pro uchycení kolejnice 
ke stropu.
(Počet pacek: 1Ks po 70ti cm)

1 cm

 1,5 cm
max 600 cm

Objednávkový list pro kolejničky:

Po stažení můžete vyplňený 
Objednávkový list zaslat na adresu: 
info@adrems.cz.

Obědnávky přez e-shop Ceník kolejniček 

Profil je vhodný do míst s minimálním 
prostorem nad okenními křídly, kde jej 
montujeme na strop nebo vkládáme do ostění. 
Zapouští se také do 
sádrokartonových desek. 

Ovládání této garnýže na záclony je ve 
většině případů ruční, do profilu lze také 
vložit ovládací provázkový mechanismus. 
Ohyby vertikální i horizontální provádíme v 
dílně nebo přímo na místě. 

pozn. Pro záclonu a závěs je nutné 
montovat dvě garnýže za sebou.

Pozn.  Háček není v ceně.
(Cena háčku 1,- Kč)

(Počet jezdců: 13ks/m)

Dále pokračujte...

http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/objednavkovy_list_zapustene_kolejnice-auto.pdf
http:// www.kolejnicky.cz/produkt/adron
http://www.adrems.cz/files/adrems-cz/soubory/userfile/kolejnicky_cenik.pdf
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