РОЛО-ЕНТЕРИЕР
Акција на ВЕНЕЦИЈАНЕР ролетни
Неповторлива акција на Венецијанер ролетни - сега е
вистинско време да ги замените вашите стари
венецијанер ролетни со нови или можете да ги купите
и да монтирате сами по неверојатна цена од
само 350 денари. Се што треба да направите е да ги
следите насоките и тоа:
Доколку

сакате

да

ги

замените

вашите

стари

венецијанери она што треба да направите е следно:

1. Измерете ги димензиите на постоечките венецијанер ролетни или
измерете го само стаклото на прозорите и вратите (погледнете на сликата)

2. Изберете дали сакате 16мм или 25мм (ширината на ламелите на
венецијанерот)
3. Погледнете ја соодветната листа во зависнот од димензијата и
забележете ја димензијата и шифрата на бојата (P-XX)
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4. Резервирајте ги на kontakt@roloenterier.mk или јавете се или пишете ни на
Viber на 076 888 333. Задолжително наведете ни ја димензијата и шифрата на
бојата која сте ја избрале.
5. Ние ќе ве контактираме и ќе ви ги испорачаме по карго или можете да ги
подигнете од кај нас (локација тука)

Совет: За сами да ги отстраните старите венецијанери најпрво соберете ја
целосно ролетната нагоре и само повлечете го држачот (на сликата) во
горниот дел накај вас за 90 степени и повлечете полека накај вас. За да ги
монтирате другите ролетни само направете го истото по обратен редослед.

Доколку сакате да ги монтирате сами, она што треба да го направите е
следно:
1. Измерете ги димензиите само на стаклото на прозорите или вратите (како
на сликата погоре)
2. Изберете дали сакате 16мм или 25мм (ширината на ламелите на
венецијанерот)
3. Погледнете ја соодветната листа во зависнот од димензијата и забележете ја
димензијата и шифрата на бојата (P-XX)
4.Резервирајте ги на kontakt@roloenterier.mk или јавете се или пишете ни на
Viber на 076 888 333. Задолжително наведете ни ја димензијата и шифрата на
бојата која сте ја избрале.
4. Ние ќе ве контактираме и ќе ви ги испорачаме по карго или можете да ги
подигнете од кај нас (локација тука)
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Доколку

имате

дополнителни

на kontakt@roloenterier.mk или 076

прашања

слободно

888

нашиот

333,

контактирајте
тим

ви

стои

не
на

располагање.
НАПОМЕНА:
*со ролетните во цената се вклучени држачи и фиксатори
*цената е без монтажа и се однесува на 1 парче (било која димензија)
*доколку сакате да ги испратиме по карго надоместот за испораката по карго
е на ваш терет и го плаќате при прием на ролетните
* Доколку неможете да го погледнете кликнете ТУКА за списокот со димензија
16-ка или ТУКА за списокот со димезија 25-ка, а можете и да ни пишете ни ваш
маил на kontakt@roloenterier.mk и ние ќе ви го испратиме
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