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Standardy rolet materia!owych zgodnie z norm" PN-EN 13120+A1:2014-04

Stabilno!" wymiarowa:

Podczas eksploatacji tolerancja wymiarowa rolety mo#e ulec zmianie z powodów naturalnych.
Wysoko$% ± 3%, szeroko$% - 1,5%, (dla tkanin z w!ókien naturalnych – 3%).

Legenda:
1 – odchylenie

Tolerancja kszta#tu i wymiaru rolety zgodnie z norm$ PN-EN 13120+A1:2014-04

Efekt Maksymalne dopuszczalne odchylenie Równanie

Wygi&cie poprzeczne – stopie' odchylenia
pomi&dzy ko'cami tkaniny

Cu – maksymalna warto$% wygi&cia (mm)
L – szeroko$% tkaniny (mm) Cu ( 0,04L

                    

Efekt Szeroko!" tkaniny Wysoko!" tkaniny

Odchylenie od poziomu / pionu Do 2,5m = 5mm
Ponad 2,5m = 8mm

Do 2,5m = 5mm
Ponad 2,5m = 8mm

             

1

1

       

1

fot. 1 fot. 2

fot. 3 fot. 4 fot. 5
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Rolety materia!owe – informacje jako$ciowe

Tablica tolerancji dla Rolet Materia#owych

Szeroko$% rolety, wymiar ca!kowity i po kraw&dzi ± 2 mm 

Wymiar tkaniny (szeroko$%) ± 2 mm

Wymiar tkaniny dla wszystkich typów rolet (d!ugo$%) minimum + 1 pe!ny nawój 

D!ugo$% !a'cuszka z !"cznikiem zrywanym bez child-safety ± 20 mm 

D!ugo$% !a'cuszka w przypadku child-safety -20 mm

D!ugo$% !a'cuszka (p&tla) ± 20 mm 

Informacje dodatkowe:

• Dopuszczalna jest ró#nica odcieni kolorów i deseni tkanin oraz komponentów rolety.
• Dopuszczalne jest nieznaczne ugi&cie rury i/lub falowanie tkaniny zgodnie z norm" PN-EN 13120:2010+A1:2014-04.
• Blakni&cie tkanin pod wp!ywem $wiat!a jest zjawiskiem naturalnym. W roletach zamontowanych od stron zachodniej i po!udniowej
 efekt ten mo#e by% szybciej widoczny.
• Dopuszczalne jest !ódkowanie, falowanie, fa!dowanie tkaniny na poziomie do 2% szeroko$ci tkaniny.
• Dopuszczalne jest wyst&powanie dziurek w tkaninach podgumowanych w ilo$ci do 50 szt. na m2. )rednica dziurki nie wi&ksza ni# 1 mm.
• Zastosowanie nap&dów o tych samych parametrach nie gwarantuje takiej samej szybko$ci podnoszenia rolet (w wyj"tkowych sytuacjach nawet
 przy takich samych wymiarach wyrobów).

Uwaga: w przypadku wyrobów gotowych wykonywanych na %yczenie Klienta o wymiarach wi&kszych ni% okre!lone w cenniku, 
tzw. pozagabarytowych, istnieje ryzyko nieprawid#owego funkcjonowania wyrobu, za co Anwis nie ponosi odpowiedzialno!ci.
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Standardy kszta!tu i wymiaru #aluzji zgodnie z norm" PN-EN 13120+A1:2014-04

Tolerancje kszta#tu i wymiaru zgodnie z norm$ PN-EN 13120+A1:2014-04

Skr&cenie lamel:
Aluminium
Drewno
Bambus

2 mm/m

Wygi&cie (mm) L – d!ugo$% lamel (m)
Aluminium L2 x 0,5

Drewno 2L

Bambus 2L

D#ugo!" lamel (m) Max. dopuszczalny #uk (mm)

'uk:
Aluminium
Drewno
Bambus

1,5
1,5 < L < 2,5
2,5 < L < 3,5

L > 3,5

5 mm
10 mm
15 mm
20 mm

Stabilno!" wymiarowa:

Podczas eksploatacji tolerancja wymiarowa #aluzji mo#e ulec zmianie z powodów naturalnych.
Wysoko$% ± 3%, szeroko$% ± 0,5%.

Skr&cenie

Wygi&cie

'uk

fot. 1

fot. 2

fot. 3



371

*aluzje wewn&trzne – informacje jako$ciowe
Informacje dodatkowe:

• Dopuszczalna jest ró#nica odcieni sznurków, drabinek, rynien, ta$m aluminiowych i lamel w porównaniu z posiadanym wzornikiem (fot.: 4, 5, 6, 7, 8, 9).

• Lamele drewniane s" wyrobami naturalnymi w zwi"zku z tym dopuszczalne s" ró#nice w odcieniach i strukturze drewna (fot.: 11, 12, 13).
• Ci&#ar #aluzji mo#e doprowadzi% do rozci"gni&cia drabinki ta$mowej (fot.: 10). Zjawisko to nie podlega reklamacji.

• K"t patrzenia i barwa $wiat!a ($wiat!o ciep!e, zimne) mo#e mie% wp!yw na postrzeganie struktury, koloru, po!ysku i g!adko$ci drewna (fot.: 14,15).

• S&ki s" naturalnym elementem drewna, ró#ni" si& one wielko$ci" i kszta!tem. Dopuszcza si& wyst&powanie s&ków, a tak#e niewielkich ubytków 
 w obr&bie s&ków (fot.: 16, 17).

fot. 4 fot. 5 fot. 6

fot. 7 fot. 8 fot. 9

fot. 11 fot. 12 fot. 13

fot. 14 fot. 15

fot. 16 fot. 17

fot. 10
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*aluzje wewn&trzne – informacje jako$ciowe
• *aluzje drewniane i bambusowe nie powinny by% instalowane w pomieszczeniach o podwy#szonej wilgotno$ci. Nadmierny poziom wilgoci mo#e
 doprowadzi% do wyginania lamel.
• Zastosowanie nap&dów o tych samych parametrach nie gwarantuje takiej samej szybko$ci podnoszenia pakietu #aluzji (w wyj"tkowych sytuacjach
 nawet przy takich samych wymiarach wyrobów).
• Barwniki u#ywane podczas produkcji #aluzji drewnianych w niektórych przypadkach mog" wydziela% lekki zapach lakieru/bejcy.
• Dopuszczalne jest odchylenie pakietu lamel po jego $ci"gni&ciu od linii pionu w przód lub w ty!, efekt ten jest uwarunkowany gabarytami #aluzji,
 co przedstawiaj" poni#sze zdj&cia (fot.: 18, 19).

• Kolor natural – jest to surowiec do obróbki którego nie zosta! wykorzystany #aden barwnik, jedynie lakier. Surowiec odpowiada w 100% odcieniowi,
 w jakim zosta! pozyskany.
• Dopuszczalna jest ró#nica odcieni. Dotyczy to tak#e jednej partii produkcyjnej.
• Lamele nie s" dobierane w sposób maj"cy zapewni% uzyskanie idealnego zgrania odcienia lamel.

• (aluzje bambusowe – lamele wykonywane s" z sprasowanych, a nast&pnie sklejanych listewek bambusa.
• Dopuszczalna jest ró#nica w odcieniu, kolorze i strukturze bambusa (fot. 20, 21).
• Dopuszczalne s" prze$wity w strukturze lamel bambusowych w miejscach wype!nienia (fot. 22).
• Drewno i bambus s" wyrobami naturalnymi, dlatego mog" zawiera% s&ki i niewielkie ubytki. Wymienione niedoskona!o$ci nie kwalifikuj" lamel do odrzucenia.
• Drewno i bambus u#ywane do produkcji #aluzji drewnianych/bambusowych podlegaj" wst&pnej selekcji przez dostawc&. Jednak#e s" to wyroby naturalne,
 dlatego mog" zawiera% naturalne niedoskona!o$ci (np. s&ki, niewielkie ubytki), które nie kwalifikuj" lamel do odrzucenia (fot.: 20, 21).

• Drabinka stosowana do produkcji #aluzji mo#e barwi% lamele.
 Zjawisko to mo#e by% szczególnie widoczne w przypadku zastosowania kontrastuj"cych
 kolorów lamel i drabinki. Zjawisko to nie podlega reklamacji (fot. 23).

• Elastyczno$% drabinki sznurkowej, ta$mowej i ich skok mo#e ulega% drobnym wahaniom, w zale#no$ci od partii produkcyjnej i rozmiarów #aluzji (fot.: 26).
 Aby uzyska% zgranie lamel prosimy o dodatkow" informacj& w zamówieniu. Mo#liwo$% zgrania lameli dotyczy tylko #aluzji o tym samym lub podobnym wymiarze.
• Dopuszczalna jest ró#nica ilo$ci lamel w przypadku takich samych wymiarów #aluzji, jest to spowodowane tolerancj" drabinki.
• *aluzje aluminiowe, drewniane i bambusowe zamykaj" si& tylko w jedn" stron& (fot.: 24, 25).
• D!ugo$% #aluzji (wysoko$% ca!kowita) mierzona jest od pocz"tku rynny górnej do ko'ca listwy dolnej na otwartych lamelach.
• *aluzje aluminiowe, drewniane, bambusowe nie zapewniaj" 100% zaciemnienia, nale#y pami&ta% #e lamele zamykaj" si& tylko w jedn" stron&.

fot. 20 fot. 21 fot. 22

fot. 23

fot. 24 fot. 25 fot. 26

fot. 18 fot. 19

widok z boku widok z boku
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*aluzje wewn&trzne – informacje jako$ciowe
(aluzje 16/25/50/70 mm (z wy#$czeniem %aluzji LUNA i JUUN)

Szeroko$% #aluzji wymiar ca!kowity. ± 2 mm

Wymiar maskownicy:

Prostej
Z bokami (wymiar wewn&trzny)

+ 3 mm 
+ 10 mm

D!ugo$% sterowania bez child-safety ± 30 mm

D!ugo$% sterowania w przypadku child-safety - 20 mm 

D!ugo$% #aluzji 16/25 mm
D!ugo$% #aluzji 50/70 mm (z wy!"czeniem #aluzji Light)
D!ugo$% #aluzji Light

+ 22 mm
+ 20 mm
+ 42 mm

Wypoziomowanie #aluzji (ró#nica mi&dzy stronami) mierzona na #aluzji otwartej
i opuszczonej do ko'ca 10 mm

Weryfikacja reklamacji:

• W przypadku zg!oszenia reklamacji, weryfikacji podlegaj" tylko wskazane (reklamowane przez Klienta) lamele. 
• W przypadku zg!oszenia reklamacji na wady lub uszkodzenia maskownicy, weryfikacji podlega tylko jedna widoczna jej strona.
• Weryfikacji dokonuje si& z odleg!o$ci 1m, wada niewidoczna z odleg!o$ci 1m nie podlega dalszej weryfikacji.
• Weryfikacja przeprowadzana jest przy $wietle sztucznym, w dobrych warunkach o$wietleniowych. K"t patrzenia podczas weryfikacji lameli to 0-45 stopni.

Naprawy p#atne:

• W przypadku otrzymania brudnego towaru do naprawy, towar zostanie odes!any do Klienta bez wykonania us!ugi, na koszt Klienta. Szczegó!y dost&pne
 w regulaminie napraw.

Typowe elementy wyst&puj$ce w lamelach drewnianych, które nie podlegaj$ reklamacji:

• Delikatne zadrapania powierzchni lameli, maskownicy, rynny górnej i listwy dolnej nie widoczne z odleg!o$ci 1m.
• Ubytki/wyszczerbienia przy otworach na sznurek powsta!e podczas u#ytkowania/eksploatacji (fot.: 30).
• Chropowate kraw&dzie lameli (fot.: 31).
• +"czenia lameli (fot.: 27, 28, 29).
• Ró#nice w odcieniach (fot.: 27, 31).
• Wyst&powanie ró#nej wielko$ci s!ojów.
• Ró#nice w roz!o#eniu s!ojów.

fot. 27 fot. 28 fot. 29

fot. 30

fot. 31

Uwaga: w przypadku wyrobów gotowych wykonywanych na %yczenie Klienta o wymiarach wi&kszych ni% okre!lone w cenniku, 
tzw. pozagabarytowych, istnieje ryzyko nieprawid#owego funkcjonowania wyrobu, za co Anwis nie ponosi odpowiedzialno!ci.
Dopuszczalne s$ ró%nice kolorystyczne osprz&tu pomi&dzy ró%nymi systemami os#on przeciws#onecznych np.: (%aluzje – plisy).
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