Pliszé árnyékolástechnikai megoldások
A PLISZÉ belső árnyékoló
A pliszéfüggöny a legsokoldalúbban használható belső árnyékoló.
A szokványos nyílászárók mellett tetőterek és télikertek vízszintes vagy döntött üvegfelületeinél,
boltíves, trapéz és háromszög alakú ablakoknál egyaránt alkalmazható. Használható
ablakmélyedésbe, ablakszárnyra vagy a fal síkja előtt.
Anyaga pliszírozott textília, portaszító szőtt poliészter szövet, amely harmonikaszerűen nyílik és
záródik, anyagválasztástól függően megszűri vagy kizárja az erős napsugarakat, ugyanakkor
lehetővé teszi a szellőzést.
Anyagának és különböző illeszkedési formáinak köszönhetően kellemesebb hatást nyújt, mint
bármely más árnyékoló, valamint használata is egyszerű.
Előnyei:







fényáteresztő és fényzáró anyagú kivitel,
egyszínű, mintás illetve szúnyoghálós anyagválasztási lehetőség,
anyagválasztás szerint különböző fokú ki- és belátás biztosítása,
magas fényállóság,
tisztíthatóság,
könnyen szerelhetőség.

Az alábbi oldalak a pliszé árnyékoló különböző típusait, anyagait és formáit mutatja be olyan
részletezettséggel, hogy dönteni tudjon, melyik megoldás lenne Önnek a legmegfelelőbb. A
következő pontok segítenek a tájékozódásban:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szerkezettípusok a különböző formákra és helyszínekre
Anyagszínek és tulajdonságaik
Alkatrészek a kiválasztott típushoz
Az elkészítés különböző módjai a helyszínnek és a személyes igényeknek megfelelően
Pliszé szúnyogháló kivitelben
Mosási útmutató
Az ár kiszámítása
Színkatalógus és mintakeret
Szállítás
Elérhetőség
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1. Szerkezettípusok a különböző formákra
Bukó-nyíló ablak, ajtó

Szerkezet
típusa
VS 1
VS 2
VS 3
VS SD
(Feszített)

Fix ablak, ajtó

VS1

VS2

F1

VS3

VS SD

F3

F1
F3
(Szabadon
függő)

 a kezelőzsinór hossza
igény szerint
 balos és/vagy jobbos
kezelő
 bukó-nyíló ablakra
kilengésgátlóval
F2

FD3

FD4

VS5

VS7

VS9

F2
FD3
FD4
(Szabadon
függő)

VS5
VS7
VS9
(Feszített)

Fél kör
Negyed kör

Ferdesíkú tetőtéri ablak

DF10
DF10
DF20
DF30
(Tetőtéri
feszített)

Plafon szerkezetek

 mozgatható és
fix kivitel
 a kerület mentén
acélszál fut
zsinór helyett

Mint a VS 1.2.3 típusok

VS típusok+tartó acélzsinórok: PL 1, 2, 3, 5, 7, 9 típusok
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2. Anyagok
Az anyagok és színek az alábbi linken tekinthetők meg:
http://www.plisze-fuggony.hu/plisze-arnyekolo-szinei-pliszek-anyagai/
3.

Alkatrészek

Alkatrészek - szerkezet tartozékai
Felfogató klipsz
Zsinórfeszítő talp

Fogantyú

Csavarok
A klipsz és a feszítőtalp
rögzítéséhez.

Alkatrészek - külön rendelendő
Sarokvas takaróval
Sarokvas a felfogató
zsinórfeszítőhöz
klipszhez

Fúrásmentes
állítható tartó

Kezelőrúd magas
kezeléshez

Fúrásmentes fix tartó

2 cm vagy 5 cm
távolságra a nyílás
aljától illetve tetejétől
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4.

Elkészítés módjai

Kezelés
Feszített VS típusok fogantyúval

Felmérés a helyszínen
Üvegfogó lécre szerelés

 üveg mérete

Szabadon függő F típusok zsinórzárral

Keretre szerelés

Kilincs figyelembevétele

 üveg mérete
 kívánt takarási mélység

 keretre szerelés esetén

Ferde ablakkeret esetén

Ablak elé szerelés

 ablak mérete
 kívánt/rendelkezésre
álló méret

Merőleges ablakkeret esetén

Különleges formák mérése
Az alábbi formákat célszerű a keretre sarokvassal szerelni és nem az üvegnyílásba.
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5.

Mosási útmutató
Szétszerelés

6.

Öblítés

Mosás

Összecsukás

Felszerelés

Szárítás

Az ár kiszámítása
1. Szerkezet ára (ld. 1. pont)
 mérettől független típushoz rendelt (a fenti ábrák alapján)
2. Anyag ára (ld. 2. pont)
 a választott pliszé szövet m2 ára
 a legkisebb számlázott mennyiség 0,5 m2
 m2 = a legnagyobb szélesség * a legnagyobb magasság
(pl. háromszögnél: átló*magasság, körnél: kerület* sugár)
3. Alkatrészek ára (ld. 3. pont)
 kívánság szerint
 sarokvasak
 kezelőrúd
 fúrásmentes tartók
Σ Áz ár a fenti 3 tétel összege.

7.

Színkatalógus és mintakeret

Igény szerint viszonteladóink részére küldünk:
 színkatalógust,
 kb. 40*50 cm-es mintakeretet a vásárlók tájékoztatására,
tartalma: 1db VS3 és 1db F1 szerkezet és különböző anyagminták (helyszíni felmérés esetén könnyen szállítható),
 szerelési útmutatókat.
A mintakollekció ára: 8250 Ft+Áfa.
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8.

Pliszé szúnyogháló ajtó

Kifejezetten ajtókhoz kifejlesztett szúnyogháló, előnyei a hagyományos megoldásokhoz képest:
 nagyobb méretű szélességekhez is használható,
 a földön nincsenek vezetősínek
(ideális kisgyerekek, mozgáskorlátozottak részére),
 kényelmes ajtónyitás és tisztítás,
 nyomásálló,
 használaton kívüli időszakban észrevétlenül a keretbe rejthető.

Különböző megoldások:
Szárnyak
Egyszárnyú

Kétszárnyú

Négyszárnyú

Záródás
Központi mágneses záródás

Egymás után tolható szárnyak

Normál tok

Tok kefével

Tok

Két féle színváltozat:
 fekete - standard
 szürke – igény szerint

9.

Szállítás
 Postán, utánvéttel, szállítási költséggel (1500 Ft+Áfa)
 Helyszíni felmérés és szerelés előzetes egyeztetéssel
 Szállítási határidő a megrendeléstől számítva 2-3 hét

10.

Elérhetőség





Pliszé Függöny Kft.
Tel.: 30/3 488 577
Fax: 96/486 033
Email: plisze@t-online.hu
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