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MIERZENIE FIRAN

TKANINY FIRANOWE
nasze bestsellery

Podanie odpowiednich wymiarów Twojej firany jest szczególnie istotne – od tego
będzie zależał efekt końcowy produktu, który nasi specjaliści stworzą specjalnie
dla Ciebie! Potrzebujemy dokładnego wymiaru powierzchni, którą zakryje gotowa
firana po jej rozłożeniu. Należy zmierzyć zarówno szerokość i wysokość zakrytej
przestrzeni - będzie to jednocześnie szerokość i długość firany.
Wysokość zależna jest od sposobu mocowania firany:
• Jeżeli zamierzasz powiesić firanę na karniszu przymocowanym do ściany, powinieneś zmierzyć wysokość, rozpoczynając od góry karnisza i kończąc swój pomiar
w miejscu, w którym firana powinna się kończyć.
• Jeżeli zamierzasz powiesić firanę na szynie, np. typu KS przymocowanej do sufitu,
należy zmierzyć wysokość od sufitu, kończąc swój pomiar w miejscu, w którym
firana powinna się kończyć.

MIST NEW

SHEERFUL FLO

SHEERFUL LINO

TUTTO

EVA

TINO

MALVA

RHYME

LINATE

Długość firany zostanie odpowiednio dostosowana do Twoich preferencji. Tylko od
Ciebie zależy czy chcesz, aby Twoje firany sięgały do parapetu czy do podłogi.
Szerokość mierzy się zawsze tak samo, podając wymiar obszaru, który zakryje
rozłożona firana.
MIERZENIE FIRAN

wysokość

szerokość
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MIERZENIE ZASŁON

TKANINY ZASŁONOWE
nasze bestsellery

Zdejmowanie miary zasłon przebiega podobnie, jak w przypadku firan. Do stworzenia idealnego produktu, spełniającego Twoje oczekiwania będziemy potrzebować
wymiarów powierzchni, którą zakryje gotowa zasłona po jej rozłożeniu.
Przy dokonywaniu pomiarów wysokości należy wziąć pod uwagę sposób mocowania
zasłon:
• Jeżeli zamierzasz powiesić zasłonę na karniszu przymocowanym do ściany,
powinieneś zmierzyć wysokość powierzchni/ długość zasłon, rozpoczynając od góry
karnisza i kończąc swój pomiar w miejscu, w którym zasłona powinna się kończyć.
• Jeżeli zamierzasz powiesić zasłonę na szynie przymocowanej do sufitu, zmierz
wysokość powierzchni/ długość zasłony od sufitu, kończąc swój pomiar w miejscu,
w którym zasłona powinna się kończyć.

VELURIO

LUGO

PRADO

PALMARIA

VIVARA

MOLVENO

PIANO

TWINKLE

TANGO

Mierząc szerokość zasłon, podaj wymiar obszaru, który chcesz zakryć rozłożoną
zasłoną.

MIERZENIE ZASŁON

wysokość

szerokość

5

6

RODZAJE WYKOŃCZENIA
GÓRNEGO

RODZAJE WYKOŃCZENIA
DOLNEGO

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, a także biorąc pod uwagę różne
potrzeby i specyfikę indywidualnych projektów, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka
możliwości wykończenia górnego tkaniny. Wybór odpowiedniej opcji wpływa na
sposób jej montażu.

W zależności od swoich preferencji możesz również wybrać rodzaj wykończenia
dolnego tkaniny.

HACZYK MIKROFLEX
dedykowany do karniszy rurkowych
lub szyn typu KS

TAŚMA TUNELOWA
dedykowana do karniszy rurkowych

TAŚMA WAVE
dedykowana do szyn typu KS

METALOWE KÓŁKA
dedykowane do karniszy rurkowych

ZAKŁAD DOLNY
dedykowany do firan i zasłon,
np. MOANA, PRADO, VIVARA, MOLVENO

OBCIĄŻNIKI
dedykowane do zasłon
(wykończenie uzyskane w procesie tkania)
np. MIST NEW, FLO, PRIMA, LINO
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INFORMACJE DODATKOWE:
MARSZCZENIE, A ZUŻYCIE MATERIAŁU
Jeżeli chcesz aby Twoja firana lub zasłona posiadały finezyjne marszczenie, pamiętaj,
że na uszycie dekoracji marszczonej potrzeba więcej materiału. Na przykład przy
marszczeniu materiału w stosunku 1:2, na firanę zasłaniającą powierzchnię o szerokości metra, trzeba użyć materiału o szerokości dwóch metrów. Przy podawaniu
wymiarów należy również uwzględnić wykończenie tkaniny i do podanych wymiarów dodać po 5 cm na każdy bok.

Finalną szerokość potrzebnego materiału oblicza się zatem z następującego wzoru:

(

SZEROKOŚĆ POWIERZCHNI
STOSUNEK
X
MARSZCZENIA
ZAKRYTEJ

)

+

30 CM

=

ILOŚĆ POTRZEBNEGO
MATERIAŁU

Przykład:
Zasłona zakrywająca powierzchnię o szerokości 1 m, będzie miała wymiar 2 m i 30 cm.
Należy pamiętać, że w przypadku tkanin wzorzystych, musimy doliczyć ok 20%
odpadów, aby uzyskać równomierny efekt wzoru na gotowym produkcie.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? SŁUŻYMY POMOCĄ
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 15:00, tel. 862 180 661

@almidecor

