PORADY
Rady skierowane do użytkowników i sprzedawców karniszy :

1. Należy zwrócić uwagę na odległość na jaką wystaje parapet lub grzejnik od ściany i
zastosować odpowiedniej długości uchwyty (L - odległość pierwszej rury od ściany).
2. Model sufitowy umożliwia montowanie karnisza w dowolnej odległości od ściany.
3.W karniszu podwójnym lub potrójnym istnieje możliwość zastosowania rur Ć
20 lub
Ć
30 mm.
4. W przypadku zawieszania ciężkich tkanin odległości między podporami należy
odpowiednio zmniejszyć. Maksymalne odległości między podporami wynoszą dla rury
Ć
12 mm - 130 cm, Ć
16 mm - 150 cm, Ć
20 mm - 180 cm, Ć
30 mm - 230 cm, dla
szyny 180 cm.
5. Długość karnisza powinna być większa od światła okna min. 40-60 cm.
6. W miejscu łączenia rur należy umieścić uchwyt.
7. Możliwe jest wykonanie nietypowych elementów karnisza na zamówienie:
łączników karniszy pod dowolnym kątem, uchwytów i rozet (cena +40 % do ceny standardowej)
oraz rur giętych w łuki.
8. Konserwację karnisza należy przeprowadzać wycierając go delikatnie na sucho. Polerowanie
lub czyszczenie wszelkimi środkami prowadzi do zniszczenia warstwy ochronnej.
9. Wszelkie wątpliwości przed przyjęciem zamówienia prosimy skonsultować z producentem.

Rury i szyny cięte są na odcinki: 1,5 m, 1,75 m, 2,00 m i 2,50 m, a w przypadku Ć
12 - 1,25 m, 1,5 m,
1,75 m i 2,00 m.
W przypadku łączenia rur i szyn należy pamiętać o umieszczeniu uchwytów w miejscu łączenia. Przy
długich karniszach zastosowanie szyn zamiast rur pozwoli na przesuwanie się zasłon na całej długości nawet pod uchwytami - co jest niemożliwe w przypadku rur (przesuwanie kółek możliwe jest tylko
pomiędzy podporami). Klienci Firmy ZEGAR mają do wyboru ogromną liczbę kombinacji różnych średnic
rur, a także możliwość komponowania ich z szynami. W przypadku ciężkich zasłon lub firan należy
odpowiednio zmniejszyć odległość między uchwytami. Na zamówienie istnieje również
możliwość wzmocnienia rury specjalną stalową wkładką. Cena rury wzrasta wówczas o 20%.

UWAGA! Zamówienia na elementy standardowe (katalogowe) wysyłamy do 7 dni od
otrzymania zamówienia, zaś inne (np. gięte rury lub szyny, nietypowe uchwyty itp.) do 14
dni. W przypadku niemożności wykonania niestandardowego elementu będziemy
informować. Szybsza realizacja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z
pracownikiem działu handlowego.
W przypadku mosiądzu należy pamiętać, iż bardzo łatwo jest uszkodzić delikatną warstwę
zabezpieczającą produkt. Dlatego też zaleca się montowanie karnisza w bawełnianych
rękawiczkach, dołączanych wraz z instrukcją przy zakupie. Czyszczenia i konserwacji nie
należy przeprowadzać przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych, czy nawet czystej
wody. Aby karnisze służyły nam jak najdłużej ciesząc oko swym pięknem należy je tylko w
miarę potrzeb delikatnie przecierać suchą, bawełnianą ściereczką.
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