Romanete
ROMANETE

ESTORES ROMANETE

ESTORES ROMANETE
Profissionalmente confeccionados, com ampla e exclusiva colecção de tecidos laváveis
e facilmente retiráveis devido ao seu sistema de fixação com velcro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Perfil superior em alumínio extrudido, lacado em cor branca com velcro incorporado para
fixação da cortina;
· Perfil inferior em alumínio extrudido, lacado em cor branca com 25 mm de largura
e 3 mm de espessura;
· Varinhas horizontais de Ø 4 mm em fibra de vidro;
· Sistema de fixação ao tecto, parede, topo e de frente (pressão) por botão.

SISTEMAS DE ACCIONAMENTO
Por Corrente - A elevação da cortina é efectuada com o accionamento de uma embraiagem
através de um cordão de esferas em PVC.

Por Cordão - A elevação da cortina é efectuada através do accionamento de um cordão através de um elevador/”trincador”.

N.º de Cordões/Fitas/Suportes
2
3
4
5
6

Larg. Estore c/ Varinha
até 1.20 m
de 1.21 m a 2.10 m
de 2.11 m a 2.50 m
de 2.51 m a 2.80 m

Larg. Estore s/ Varinha
até 0.80 m
de 0.81 m a 1.50 m
de 1.510 m a 2.00 m
de 2.01 m a 2.50 m
de 2.51 m a 2.80 m
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Confecção (quantidade de cordões/fitas)

ESTORES ROMANETE

LIMITES DIMENSIONAIS RECOMENDÁVEIS
1. SISTEMA
DE CORRENTE
Largura
Altura

Com Varinhas
Mínimo
Máximo
0.40 m
2.80 m
0.80 m
3.00 m

Sem Varinhas
Mínimo
Máximo
0.60 m
2.80 m
0.60 m
3.00 m

2. SISTEMA
DE CORDÃO
Largura
Altura

Com Varinhas
Mínimo
Máximo
0.40 m
2.50 m
0.80 m
3.00 m

Sem Varinhas
Mínimo
Máximo
0.60 m
1.60 m
0.60 m
3.00 m

DISTÂNCIA ENTRE VARINHAS
A primeira prega é confeccionada a 23 cm e as restantes a 20 cm da 1ª aproximadamente.
Nota: Os estores serão sempre fabricados com varinhas e com as medidas indicadas. Caso deseje outras distâncias ou sem varinhas,
terá de o indicar no seu pedido.

MECANISMO
O estore será fornecido com o sistema de accionamento por cordão (ST 43). Caso o estimado cliente pretenda outra referência ou outro tipo de accionamento (corrente) terá de indicar na encomenda.

SUPORTES
Salvo indicações em contrário, os suportes são sempre universais
(Sistema ST 43 - ref. 1E4318/ Sistema “6620” - ref. 1E5518) e variarão em função da largura
dos estores e conforme indicado.
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interior

exterior

lateral

inferior
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Estores com remates - De 10 cm de altura

Remate 1

Remate 3

Remate 5

Remate 2

Remate 4

Remate 6 (Alsas)

LOJA / SHOWROOM
Rua de Costa Cabral, 825 - 4200-224 Porto
Telf.: 225 074 380

e-mail: geral@seguranca-ja.com
www.seguranca-ja.com

ESTORES ROMANETE

Manutenção (para todos os tecidos) - Conforme simbologia

