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®

Roleta typu SCREEN

ź Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.

Falowanie materiału szczególnie przy dużych powierzchniach jest rzeczą naturalną i nie podlega reklamacji.

ź Próby samodzielnego naprawiania naciągu rolety lub jej konstrukcji.

ź  - zdarzeń losowych jak np.: zalanie mieszkania, oddziaływanie zwierząt, skutki silnego wiatru, deszczu, mrozu i śniegu.

3. Niewłaściwe użytkowanie

Oczka materiału mogą nieznacznie różnić się od siebie rozmiarem. Nie ma to wpływu na użytkowanie rolety i nie 
podlega reklamacji.

ź  - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,

Producent  nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za: 
ź Zły naciąg w wyniku niewłaściwego użytkowania.

ź Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
ź  - niewłaściwego użytkowania produktu,

ź  - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.

ź Materiał rolety SCREEN należy przynajmniej raz w miesiącu czyścić poprzez np. przeczyszczenie miękką szczotką, delikatne 
odkurzenie lub przetarcie ścierką z użyciem delikatnych środków myjących.

ź  Nie stosować rozpuszczalników!

2. Pielęgnacja rolet typu SCREEN

ź Roleta typu SCREEN w wersji z prowadnicami: prowadnice służą do prowadzenia belki dolnej. Materiał jest węższy od szerokości 
całkowitej i pracuje poza prowadnicami z prześwitem ok. 1 cm z każdej strony. Dzięki temu zapewniona jest dobra cyrkulacja 
powietrza między roletą a oknem. 

ź Rolety SCREEN nie zagwarantują 100% zaciemnienia nawet przy tkaninach typu Blackout ze względu na prześwity boczne. 

ź  

UWAGA: 

ź Roletę należy użytkować wyłącznie, gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody. 

ź  W materiałach typu SCREEN może wystąpić łódkowanie materiału spowodowane długotrwałym nawinięciem materiału na belce. 
Łódkowanie ustąpi po pewnym czasie od rozwinięcia rolety. 

ź Roleta typu SCREEN wyposażona jest w standardzie w sprężynę z hamulcem i funkcją STOP, zwijającą materiał do kasetki. Naciąg 
sprężyny jest ustawiony fabrycznie, może zostać jednak dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.

ź Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na ostre zakończenie linki stalowej. Po przycięciu linki na żądaną długość należy 
zakończenie linki zabezpieczyć, aby uniknąć skaleczenia.

ź W wersji z prowadzeniem bocznym linkowym zalecamy zastosowanie zaczepów hakowych belki dolnej.

ź Roleta typu SCREEN przeznaczona jest do ochrony przed światłem słonecznym i nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. 
Montowana jest na zewnątrz budynków, przed lub w otworach okiennych oraz we wnętrzach budynków. 

ź Zalecamy stosowanie systemu w miejscach nienarażonych na działanie silnego wiatru. 
ź Podczas nieobecności należy zadbać o to, aby nie pojawiła się możliwość powstania przeciągów. 

         UWAGA: 

1. Użytkowanie rolet typu SCREEN

ź Do otwierania i zamykania rolety typu SCREEN służy listwa dolna.

ź Roleta typu SCREEN w wersji prowadzeniem bocznym na linkach bez prowadnic: materiał jest węższy od szerokości całkowitej i 
pracuje pomiędzy linkami prowadzącymi. 

ź W przypadku ryzyka wystąpienia silnego wiatru należy roletę bezwzględnie zwinąć.

ź Profile aluminiowe mogą być czyszczone za pomocą delikatnych środków myjących.
ź Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy zwinąć roletę SCREEN.

ź Roleta SCREEN zastosowana na zewnątrz nie gwarantuje odporności wiatrowej. Opuszczona roleta przy jednocześnie 
otwartym oknie może nie wytrzymać obciążenia wiatrem. Przy silnym wietrze okno należy zamknąć i zwinąć roletę.


