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Link do produktu: https://www.karnisz-e.pl/tasma-zaslonowa-fala-wave-1-2i2-p-493.html

Uniwersalna Taśma Wave
1:2,2
Cena

0,18 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

43014

Producent

Austria Bandex

Opis produktu
TAŚMA FALA WAVE TRANSPARENTNA, 80 mm szerokości, w marszczeniu 1:2,2: Taśma jest wysokiej jakości,
austriackiej produkcji.
Taśma jest uniwersalnego zastosowania - pasuje do karniszy drążkowych z kółkami do agrafek oraz do wszelkiego rodzaju
szyn. Rodzaj elementu łączącego karnisz z tkaniną (agrafki, żabki, ślizgi, kółka) nie ma znaczenia.
Upięcie w fale wave w skali 1:2,2 polecamy szczególnie do lekkich i cienkich tkanin, aby dodać im objętości.
Odpowiednie rozmieszczenie kieszonek na wpięcie agrafek powoduje, że taśma jest bardzo stabilna bez względu na ciężar
tkaniny. Agrafki lub żabki wpina się w ustalone, widoczne kieszonki w taśmie. Po przyszyciu taśmy do zasłony należy
ściągnąć sznureczki wewnętrznej części taśmy. Ściągając taśmę prosimy zwracać uwagę na liczbę utworzonych fałdek z tyłu
taśmy. W przypadku taśmy Wave 1:2,2 wynosi ona 6 F. Taśma powinna z tyłu wyglądać tak, jak na załączonym poniżej
zdjęciu. Mocniejsze ściągnięcie spowoduje brzydkie marszczenie i nierówną głębokość fałd.
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Taśma jest wyposażona w dwa rzędy kieszonek umożliwiające dopasowanie do wysokości haczyków.
Maksymalna głębokość fałd wynosi 15 cm (8 cm z przodu i 7 cm z tyłu osi karnisza).

Taśma może być odcinana wyłącznie w pełnych falach, dlatego
przy składaniu zamówienia, ze względu na specyfikę taśmy, należy zawsze zamawiać wielokrotność fali przed
ściągnięciem taśmy. W przypadku taśmy 1:2,2 pojedyncza fala ma 33,5 cm.

Przykład obliczania ilości taśmy do zamówienia:
Wymiar drążka 200 cm. Kupując taśmę Wave 1:2,2 będziemy potrzebować 2 m x 2,2 = 4,40 m. 4,40 m : 0,335 ( szerokość
fali ) = 13,13 fali, a więc potrzeba będzie 14 fal x 0,335 = 4,69 m. Każdorazowo radzimy zamówić 1 falę więcej, aby mieć luz
na karniszu, po to aby zasłona wisiała swobodnie, bez naprężenia i wypełniła całą szerokość drążka/szyny. Dla tego przykładu
należy więc zamówić taśmę o długości 5,02 m.
Uwaga!
Ze względu na konieczność uwzględniania pełnych raportów (długości fali), jednostką miary jest centymetr. W powyższym
przykładzie zamawiamy 502 cm taśmy. Cena jednostkowa także dotyczy 1 cm taśmy.

Wpinanie agrafek / haczyków w taśmę Wave:
Aby uzyskać idealnie układającą się falę, najlepiej jest wpiąć haczyki z jednego raportu skierowane tymi samymi stronami do
siebie, jak widać na poniższym obrazku. Dla taśmy upinającej w skali 2,2 odległość haczyków / agrafek / żabek wynosi 7,1 cm.
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Pamiętaj! Ilość haczyków przypadających na każdą oddzielną zasłonę musi być parzysta.
Pakiet złożony (po zsunięciu zasłon), maksymalna głębokość fali dla taśmy 1:2,2 wynosi 15 cm (8 cm z przodu i 7 cm z tyłu osi
karnisza)
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Wymiary fali dla taśmy wave 1:2,2:

Kliknij na zakładkę Klipy filmowe, aby obejrzeć filmową instrukcję krok po kroku wszycia i
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upięcia taśmy wawe.
W naszej ofercie dostępne są także taśmy Wave o upięciu 1:1,5 oraz 1:1,8. Od skali upięcia zależy głębokość fałd i ich
gęstość. Im wyższa skala, tym głębsze i pełniejsze są fałdy tkaniny.

Wszystkie parametry taśmy mają charakter orientacyjny. Podane raporty fali określają średnie
długości udostępnione przez producenta. Wielkości te mogą się nieznacznie różnić w kolejnych
procesach produkcyjnych, co przy wielokrotnym powieleniu fal może się przełożyć na kilku lub nawet
kilkunastu centymetrywą różnicę w całkowitej długości zamawianej taśmy.
Uwaga!
Taśma jest odcinana na indywidualne zamówienie z rolki i odcięta nie podlega zwrotowi. Prosimy o
zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasady obliczania ilości taśmy do zamówienia. W razie
wątpliwości prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.
Materiał taśmy: poliester
Producent Bandex, Austria
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