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Üldine informatsioon

Profiilid
Standard valikus on kaheksa värvi:
Valge, hõbe, messing, must-pruun,
pöök, hele-tamm, tume-tamm ja
wenge.

Plastikdetailid
Plastikdetailid on kolme värvi:
valge, hall ja must.

              Käepide VS tüüpi voldikkardinadel

Nöörilukk ja nupp F tüüpi voldikkardinatel

Profiilid ja plastikdetailid
       profiil plastikdetailid        profiil plastikdetailid

valge valge pöök must

hõbe hall hele-tamm must

messing must tume-tamm must

must-pruun must wenge must



Üldine informatsioon

Mõistete selgitus : Peegeldus , neelduvus , läbivus

Arvestatud ei ole ventilatsiooni,
paigaldus viisi, klaasi pinna ja 
muude teguritega.

Kanga kataloogis märgitud:
R - peegelduvus
A - neelduvus
T - läbivus

Voldikkardinad arvutiga töökohtadel

Päikesevalguse intensiivus
on erinev neljast ilmakaarest. 

Maksimaalsed lubatud päikese-
valguse läbivuse piirnormid on 
antud EU poolt protsentides
neljast ilmakaarest.

Kangaste omadustes on ära 
märgitud sobivus ilmakaarele 
täpiga.

Paigaldus klaasiprofiilile

Voldikkardina paigaldamisel
veendu, et klaasi ja kanga 
vahele jääks minimaalselt 3mm.



Üldine informatsioon

Hooldusjuhend voldikkardinatele
Kõiki voldikikardina kangaid võib puhastada ainult ettevaatlikult lapiga.
Me ei soovita keemilist ja ultrasonic puhastust ja me ei aktsepteeri garantii nõudeid sellistel puhkudel.

Toote informatsioon
Kasutamine
Kauakestvaks voltimiseks peab voldikkardinat kasutama regulaarselt ja kardinat peab ka täielikult kokku voltima.

Akende ja klaaside puhastamine
Akende ja klaaside puhastamisel ärge kasutage söövitavat või leeliselist pesuvahendit, mis võivad kahjustada kangast.
Ebapiisav ventilaatsioon (pane tähele minimaalset soovituslikku paigaldus kaugust klaasist) võib põhjustada kondensvee
tekkimist klaasile. Garantii ei kehti vee tilkade ja putukate väljaheidete tekitatud kahjudele.

Väliskasutus
Voldikkardinad on disainitud kasutamiseks ainult soojadesse siseruumidesse ja ei ole mõeldud kasutamiseks välis-
tingimustesse või ujulatesse.
Sellepärast ei kehti garantii välistingimustesse, avatud või osaliselt avatud ruumi ja ujulatesse paigaldamisel.

Mootoriga voldikkardinad
Mootoriga voldikkardinad ei sobi paigaldada niisketesse ruumidesse (vannitoad, basseiniruumid).

Toote ohutusteave

HOIATUS:
* Takerdumis- ja lämbumisohu vältimiseks ei tohi nöörid väikelastele ligipääsetavad olla. Need võivad 
keerduda ümber lapse kaela.

* Väikelapsed on lämbunud tõmbenööridesse, kettidesse ja paeladesse, samuti toote veonööridesse 
tekkinud silmustesse sattumise tagajärjel.

 * Voodid, võrevoodid ja mööbliesemed ei tohi olla aknakatete nööride läheduses.



Voldikkardina tüübid
1. Pingestatud voldikkardinad

2. Vabalt langevad voldikkardinad



Pingestatud voldikkardinad

VS1, VS2

              Kinnitusvinklid aknaraami peale kinnitamiseks:     Laekinnitus VS1 kinnitamiseks:



Pingestatud voldikkardinad

VS1, VS2 mõõtmisjuhend

Kui klaasi ette paigaldamiseks on sügavus väiksem 
kui 18mm, siis saab kasutada kinnitusplaate, mis 
toovad nöörikinnitused klaasist eemale.

 Kinnitusplaat 



Pingestatud voldikkardinad

VS2 Kleebitava liistuga
VS2 tüüpi voldikkardin paigaldatakse ainult
kleebitavate küljeliistude abil.  
Kleebitavate liistude värv ainult valge.  

Mõõtmisjuhend



Pingestatud voldikkardinad

VS1 trossidega katuseaknale

 Ülemised kinnitused:

Alumised kinnitused (nöörile+trossile)



Pingestatud voldikkardinad

VS1 trossidega katuseaknale mõõtmisjuhend
Mõõtmine klaasi ette

Mõõtmine raami peale



 Vabalt langevad voldikkardinad

F1, F2

Laekinnitus

Kinnituse adapter 15kraadi valge

15kraadine adapter laekinnitusele kaldus
klaasiliistule paigaldamiseks.



 Vabalt langevad voldikkardinad

F2



 Vabalt langevad voldikkardinad

F1, F2 mõõtmisjuhend
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