
2x

  Wkręt 4,2x22
samowiercący
z łbem płaskim
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    Wkręt 3,9x13
   samowiercący 
z łbem stożkowym

4x

Wkręt 4x16

1x 1x

46

60

2x

60

35

2x

1x

      Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.
Wersja rolet z uniwersalnym profilem adaptacyjnym z PVC

Narzędzia

www.vegasrevo.pl                                             Ark. 1/6                                                    Edycja: 03.2012

Kotwa
BAN1

Szerokość
rolety 
(cm)

Ilość

do 100 4

101 ÷ 170 6

171 ÷ 240 8

241 ÷ 310 10

Wkręt 
4x16

Zatrzask
RC11

Wysokość
rolety bez 
moskitiery

(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

Wkręt 
4x16

Zatrzask
RC11

Wysokość
rolety 

z moskitierą
(cm)

Ilość

do 85 12

86 ÷ 100 14

101 ÷ 115 16

116 ÷ 130 18

131 ÷ 145 20

146 ÷ 160 22

161 ÷ 175 24

176 ÷ 190 26

191 ÷ 205 28

206 ÷ 220 30

221 ÷ 235 32

236 ÷ 250 34

251 ÷ 265 36

Wkręt 4,2x25
samowiercący 

z łbem 
stożkowym

Szerokość
rolety (cm) Ilość

do 100 11
101 ÷ 130 13
131 ÷ 160 15
161 ÷ 190 17
191 ÷ 220 19
221 ÷ 250 21
251 ÷ 280 23
281 ÷ 310 25



1 cm



ok. 10 cm

max. co 30 cm

2 rzędy otworów 3 przez profil stalowy

wzmacniający w ramie okna

ok. 5 cm=

=

Wkręt 4x16

3

     Wkręt 4,2x25
   samowiercący
z łbem stożkowym
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     Wkręt 3.9x13
   samowiercący 
z łbem stożkowym

  Wkręt 4,2x22
samowiercący
z łbem płaskim
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Prowadnica pancerza

Prowadnica pancerza
         i moskitiery
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8 9



    Wkręt 3,9x13
   samowiercący 
z łbem stożkowym
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