
AKRILNA PLATNA



Platna podjetja Sauleda S. A. odlikuje izjemna trpežnost in 
odpornost. Zagotavljajo zelo dobro zaščito pred soncem in vročino. 
Poleg tega omogočajo veliko mero kreativnosti.
Odkrijte najnovejše modne trende na področju platen, ki jih 
proizvaja Sauleda S. A., saj je izbira neverjetno pestra.
 

VZDRŽEVANJE IN NEGA:
 I Odstranite umazanijo, tako da previdno skrtačite ali 
  posesate tkanino.
 I Občasno očistite tkanino z mešanico vode in blagega mila 
  (temperatura vode ne sme presegati 30 ûC)
 I Nanesite milno raztopino na tkanino in temeljito izperite z vodo.
 I Preden ponjavo navijete, se mora ta popolnoma posušiti.
 I Ne uporabljajte raztopin in agresivnih detergentov.

NEPREPUSTNOST
Vse akrilne tkanine podjetja Sauleda S. A. so impregnirane s Sauleda 
Fabric Protector, ki ustvarja neprepustnost in odbija vodo s tkanine. 
Podobno učinkuje tudi na umazanijo in prah, ki se materiala težje 
oprimejo. Pomembno je vedeti, da snovi kot so kisel dež, ptičji 
iztrebki in uporaba agresivnih detergentov lahko poškodujejo 
teflonsko zaščito.

TEHNIČNI PODATKI
 I Sestava:   100 % akril (masacril barvan v masi)
 
   PO OSNOVI PO VOTKU
 I Pletivo: 30 cm (Nm 34/2) 15 cm (Nm 34/2)
 I Pretržna sila:  140 daN/5 cm 95 daN/5 cm
 I Teža tkanine:   +/- 300 g/m2

 I Odpornost tkanine na vodo:   +/- 300 mm
 I Zaščitni premaz:  Sauleda Fabric Protector
 I Širina:   120 cm
 I Dolžina blaga na bali:   60/100 m

Vsi izdelki MASACRIL podjetja Sauleda S. A. se ponašajo z: 

                       >   neprekosljivo obstojnostjo barv,

                       >   visoko odpornostjo na vremenske vplive,

                       >   maksimalno odpornostjo proti razpadanju in 
                            krčenju,

                       >   maksimalno odpornostjo proti trganju zaradi 
                            raztegovanja,

                       >   maksimalno odpornostjo proti vplivom 
                            onesnaženosti zraka,

                       >   prepustnostjo za zrak in neprepustnostjo za 
                            vodo,

                       >   izjemno zaščito proti UV žarkom.

Parada novih vzorcev in barv v svetu markiz 
 

Najnovejša kolekcija platen za markize podjetja Sauleda, predstavlja najrazličnejše kombinacije, ki dajejo izdelkom posebno vrednost. 
Posebnost omenjene kolekcije je mešanje nežnih in pastelnih barv ter intenzivnih barvnih odtenkov s klasičnimi vzorci dolgoletne tradicije.
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10 - LETNA GARANCIJA
Ob normalnem izpostavljanju soncu in vremenskim 
vplivom velja garancija 10 let. Garancija velja za 
nenavadno obrabljenost, raztrganost ali obledelost 
materiala.
 
Določbe garancije:
¥	 Kovinski	deli	in	mehanizmi	niso	vključeni	v	garancijo.
¥	 Namestitev	ponjave	in	njeno	vzdrževanje	morata	biti	v	skladu	z	navodili	
	 proizvajalca.
¥	 Garancija	ne	velja	za	škodo,	povzročeno	zaradi	neustrezne	namestitve	
	 ali	vzdrževanja	oziroma	čiščenja	z	agresivnimi	detergenti.
¥	 Tkanino	lahko	občasno	očistite	z	mešanico	vode	in	blagega	mila.
¥	 Garancija	ne	velja	za	poškodbe,	napačno	uporabo,	malomarnost,	
	 madeže	ali	raztrganine.

Kako deluje garancija?
¥	 Podjetje	Sauleda	S.	A.	zamenja	poškodovano	
	 tkanino	z	novo.
¥	 Podjetje	Sauleda	S.	A.	ne	krije	škode,	nastale	
	 pri	nameščanju	nove,	oziroma	odstranjevanju	
	 stare	ponjave.

Sauleda, S.A. z žigom                na robu 
svojih platen dokazuje avtentičnost le-teh!


