
Uprzejmie informujemy, że firma BeClever wprowadza do sprzedaży prowadnicę pancerza mini (PVC) z pojedynczą 

komorą prowadzącą.

Element przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach rolet naokiennych CleverBox i stanowi uzupełnienie 

dotychczasowej oferty prowadnic.

Nowa prowadnica PG 08 (pojedyncza komora) stanowi alternatywne rozwiązanie do prowadnicy PG 02 (podwójna 

komora) w przypadku rolet bez podziału lub jako skrajna prowadnica w roletach z podziałem. 

Prowadnica PG 08 charakteryzuje się jeszcze większą stabilnością konstrukcji w porównaniu do prowadnicy PG 02. 

Brak biernej komory prowadzącej pancerza w prowadnicy PG 08 całkowicie eliminuje jej ewentualne odkształcenie 

wynikające z użycia zbyt dużej ilości pianki montażowej pomiędzy prowadnicą a węgarkiem.  

Sposób montażu nowej prowadnicy pozostaje bez zmian w stosunku do pozostałych prowadnic systemu rolet 

naokiennych CleverBox.
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Parametry elementu:

indeks nazwa ilość w opakowaniu

kolor biały 36 m, okleina 6 m   prowadnica pancerza mini pojedyncza (PVC) PG 08

rysunek techniczny 2D prezentujący 

prowadnicę pancerza PG 08

rysunek techniczny 3D prezentujący 

prowadnicę pancerza PG 08

Cechy i zalety elementu:

    prowadnica z możliwością zastosowania we wszystkich roletach naokiennych CleverBox 

    prowadnica z pojedynczą komorą prowadzącą o szerokości 12 mm 

    prowadnica wykonana z wysokiej jakości tworzywa PVC

    prowadnica w kolorze białym lub w dowolnej okleinie

    stabilna konstrukcja prowadnicy, całkowicie eliminująca zniekształcenia spowodowane błędami montażu 

    (zbyt duża ilość pianki montażowej) 

    prowadnica standardowo montowana na ramie okiennej z wykorzystaniem wkrętów AS 04 / AS 05

    brak biernej komory - estetyczne wykończenie w przypadku kątowego montażu zestawu rolet (np. wykusze)   

    

Nowa prowadnica PG 08 w kolorze białym będzie dostępna w ofercie w cenie białej prowadnicy PG 02, natomiast

prowadnica PG 08 w okleinie w cenie prowadnicy PG 02 okleinowanej jednostronnie

przekrój profilu okiennego oraz zamontowanej 

na nim prowadnicy pancerza PG 08

montaż prowadnicy pancerza 

PG 08 na ramie okiennej 
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