
Kolekcja Mio Simple Textile 

Twoje rolety rzymskie i zasłony szyte na wymiar 

       

 

Chintz 

Uniwersalna tkanina pasująca niemalże do każdego wnętrza. Wyraźna struktura i 

przejrzystość materiału nadarzą oryginalnego wyrazu zasłonie lub rolecie. 

Gramatura: 250 gr/m2    Maksymalna wysokość zasłony: 265 cm 

Kurczliwość: 1%     Maksymalna wysokość rolety: 270 cm 

Skład: 100% PES 

 

       

          

             



             

          

 

 

Coco 

Delikatna i uniwersalna tkanina o ciekawej strukturze. Madaje pomieszczeniom lekkości i 

powabu. 

Gramatura: 100 gr/m2    Maksymalna wysokość zasłony: 280 cm 

Kurczliwość: 1%     Maksymalna wysokość rolety: 280 cm 

Skład: 100% PES 

 

          



          

 

 

Scala Satin 

Tkanina idealnie pasująca do salonu lub sypialni. Elegancka i błyszcząca z pewnością wyróżni 

Twoje wnętrze. 

Gramatura: 210 gr/m2    Maksymalna wysokość zasłony: 270 cm 

Kurczliwość: 2%     Maksymalna wysokość rolety: 275 cm 

Skład: 65% Cotton 35% PES 

          

          



             

 

 

Mont Right 

Zwiewna, lekka tkanina z delikatnym wzorem. Duża przepuszczalność światła sprawi, że 

wnętrze będzie jasne i przejrzyste.   

Gramatura: 78 gr/m2    Maksymalna wysokość zasłony: 280 cm 

Kurczliwość: 1%     Maksymalna wysokość rolety: 280 cm 

Skład: 100% Trevira CS 

          

       

 

 

 



Mont Page 

Tkanina zaciemniająca, idealna do sypialni. Dostępna w uniwersalnych kolorach. 

Gramatura: 311 gr/m2    Maksymalna wysokość zasłony: 265 cm 

Kurczliwość: 1%     Maksymalna wysokość rolety: 270 cm 

Skład: 100% PES 

       

 

Zara 

Delikatna i uniwersalna. Zastosowanie modnych odcieni ziemi i natury ociepli każde 

wnętrze. 

Gramatura: 96 gr/m2    Maksymalna wysokość zasłony: 280 cm 

Kurczliwość: 1%     Maksymalna wysokość rolety: 280 cm 

Skład: 100% PES 

          

 

 

 



Wymiarowanie 

Roleta rzymska mocowana do wnęki okiennej 

Szerokość 

Zmierz wnękę okienną w kilku miejscach i podaj najmniejszy wymiar. Od podanego 

najmniejszego wymiaru odejmij 1 cm. 

Wysokość 

Zmierz wnękę okienną w kilku miejscach i podaj najmniejszy wymiar. Od podanego 

najmniejszego wymiaru odejmij 1 cm. 

Roleta rzymska mocowana do sufitu lub ściany nad oknem 

Szerokość 

Zmierz wnękę okienną w kilku miejscach, uwzględniając zakładkę (margines) od 2 do 

10 cm z prawej i lewej strony okna (razem 4-20 cm), aby uniknąć bocznych 

prześwitów promieni światła i całkowicie zakryć wnękę okienna. 

Wysokość 

Zmierz wysokość od sufitu lub od dowolnego miejsca na ścianie do punktu, w którym 

powinna się kończyć roleta (na przykład do końca parapetu lub do podłogi). 

 

Zasłona (microflex) 

Szerokość 

Zmierz szerokość karnisza, który chcesz zasłonić.  

Uwaga! Jeśli chcesz zamówić komplet schodzący się do środka, system podzieli 

podaną szerokość na dwa równe pasy. Jeśli chcesz zamówić jedną sztukę zasłony, to 

podana szerokość będzie dotyczyć tylko jednego pasa. 

Przykład: 

Szerokość karnisza = 200 cm.  

Komplet podwójny (2 sztuk): szerokość jednego pasa zasłony będzie wynosić 100 cm. 

Pojedyncza sztuka: szerokość jednego pasa wynosić będzie 200 cm.  

Szerokość produktu gotowego uwzględnia już efekt dekoracyjnej fali (wisząca 

dekoracja okienna). 



Wysokość 

Zmierz wysokość od dolnej krawędzi karnisza/szyny np. do podłogi. Uwaga! Podany 

wymiar dotyczy całkowitej wysokości produktu ostatecznego (gotowej zasłony). 

 

Zasłony (na kołach) 

Koła o średnicy 40mm dostępne w kolorze srebrnym i złotym.  

Szerokość 

Zmierz szerokość karnisza, który chcesz zasłonić.  

Uwaga! Jeśli chcesz zamówić komplet zasłona na kołach schodzący się do środka, 

system podzieli podaną szerokość na dwa równe pasy. Jeśli chcesz zamówić jedną 

sztukę zasłony, to podana szerokość będzie dotyczyć tylko jednego pasa. 

Przykład: 

Szerokość karnisza = 200 cm.  

Komplet podwójny (2 sztuk): szerokość jednego pasa zasłony będzie wynosić 100 cm. 

Pojedyncza sztuka: szerokość jednego pasa wynosić będzie 200 cm.  

Szerokość produktu gotowego uwzględnia już efekt dekoracyjnej fali (wisząca 

dekoracja okienna). 

Wysokość 

Zmierz wysokość od górnej części karnisza np. do podłogi, dodaj 2 cm (niezbędne na 

wybicie koła). Uwaga! Podany wymiar dotyczy całkowitej wysokości produktu 

ostatecznego (gotowej zasłony). 

 


