
ul.. Łąkowa 25, 83-340 Sierakowice, e-mail: zamowienia@imperoll.pl

Druk zamówienia

Zamówienie na rolety Prestige D&N ALU,PCV

Zamawiający:
.................................
.................................

Miejscowość, data
.................................

.................................................
Data, podpis, pieczątka

Szerokość 

a
(mm)

Wysokość 

b
(mm)

e (mm) h (mm) Ilość Tkanina
/Kolor

Rodzaj 
systemu

Strona 
łańcuszka

Kolor kasety
i prowadnic

Uwagi

Nr zamówienia:

NIP:

W systemie Prestige ALU jest możliwość 
zastosowania adapteru montażowego, dzięki 
któremu przykleja się kasetę rolety do szkrzydła 
okna. Jeżeli ma być dołożony do zamówienia, 
prosimy o zaznaczenie pola. Wybrany element nie 
ma wpływu na  cenę. Przy braku zaznaczenia 
adaptery nie będą dołożone do zamówionego 
systemu Prestige ALU.

Uwaga!!! Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Świadczenia Usług i Obsługi Klienta 
 w Przedsiębiorstwie Imperoll S.C. dostępnym na stronie internetowej www.imperoll.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiebiorstwo Rodzinne ImperollWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiebiorstwo Rodzinne Imperoll 
s.s.c. M. R. Schwabe z siedzibą w Sierakowicach, przy ul. Łąkowej 25, NIP: 589-179-66-05 w celu realizacji złożonego zamówieniac. M. R. Schwabe z siedzibą w Sierakowicach, przy ul. Łąkowej 25, NIP: 589-179-66-05 w celu realizacji złożonego zamówienia

oraz wszystkich czynności z nim związanych.oraz wszystkich czynności z nim związanych.

b

a

e

a- szerokość całkowita rolety

e - szerokość szyby bez uszczelek

b - wysokość całowita rolety z kasetą i prowadnicą

h

linia/krawędź listwy przyszybowej

listwa przyszybowa

uszczelka

linia/krawędź listwy przyszybowej

listwa przyszybowa

uszczelka

Uwaga!

Do prawidłowego wykonania rolet Prestige i dobrania wysokości 
na zamknięcie potrzebujemy pomiar h 

(wysokość z jedną listwą przyszybową):

przy zaokrąglonych listwach przyszybowych:

przy zaokrąglonych listwach przyszybowych:
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