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   Taśma piankowa 15mm
samoprzylepna dwustronna
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  Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.
Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi

Narzędzia

Szerokość
rolety (cm) Ilość

do 100 4

101 ÷170 6

171 ÷240 8

241 ÷310 10

Wysokość
rolety (cm) Ilość

do 85 6

86 ÷ 110 8

111 ÷ 135 10

136 ÷ 160 12

161 ÷ 185 14

186 ÷ 210 16

211 ÷ 235 18

236 ÷ 260 20



ok. 10 cm

max. 30 cm
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  Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.
Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi

1,5 cm
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Wkręt 4x16

   Wkręt 4x22
samowiercący
    łeb płaski
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   Wkręt 4,2x22
samowiercący
z łbem płaskim

Wkręt 4x16

  Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.
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