
Parawany WISPER

• prowadnice winylowe
• kolor biały
• długości: 244 cm, 274 cm, 366 cm

• łuki winylowe
• kolor biały
• długości: 60 cm, 90 cm, 120 cm

29 mm

32 mm

PVC
2,3 mm

29 mm

32 mm

PVC
2,3 mm
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Profesjonalne systemy  cichobieżnych parawanów podwieszanych

PRODUKT ORYGINALNY FIRMY INPRO CORPORATION USA



Akcesoria WISPER

Haczyk otwarty

Końcówka

Uchwyt do profi lu
sufi towego i prowadnicy

Haczyk z łańcuszkiem

Wieszak ruchomy

Łącznik zewnętrzny

Haczyk zamknięty
wypinany

Wieszak stały

Uchwyt do profi lu
sufi towego i wieszaka
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Zasłony szyte są w dowolnym wymiarze w profesjo-
nalnym zakładzie krawieckim. Oczka wykonane są co 
15 cm. Pomiary zasłon dokonywane są zazwy-czaj 
po zamontowaniu systemu prowadnic.

PRODUKT ORYGINALNY FIRMY CARINGTON UK 
Z CERTYFIKATEM ECO TEX

Siatka doświetlająca wykonana jest z nylo-
nu. Posiada wysoką odporność mechaniczną. 
Można ją prać razem z zasłonami w 95°C. Po-
prawia wentylację i nadaje lekkości. Występuje 
w dwóch wysokościach: 30 i 50 cm, a także 
w dwóch kolorach: białym i kremowym.

Tkanina, z której wykonane są zasłony składa się 
w 67% z poliestru i 33% z bawełny.
Produkt zgodny jest z normami:
PN-P-84525:1998, PN-EN 340:2006,
ENV 14237:2002, PN-P-82011:1996,
BS EN 471:2003+A1:2007.
Tkanina posiada wysoką odporność na odbarwianie 
i rozciąganie przy niewielkiej gęstości 195 gram/m2.

• zasłona pełna
• oczka metalowe

• zasłona pełna
• oczka z taśmy

• zasłona z siatką
• oczka metalowe

Zasłony
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Instrukcja montażu cichobieżnych 
parawanów podwieszanych

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prowadnicy upew-
nij się, czy sufit podwieszany jest odpowiednio zamocowany.

1.  Umieść proste profile prowadnicy i kolanka na podłodze.
Korzystając z łącznika zewnętrznego, połącz kolanka
z profilami prostymi. Przymocuj łączniki do prowadnicy za
pomocą blachowkrętów. Dotnij profile proste na odpowied-
ni wymiar (patrz ilustracja 1).

Mocowanie bezpośrednio do stropu – patrz ilustracja 2:

A1.  Przytwierdź stopkę mocującą do stropu używając wkrę-
tów odpowiednich do rodzaju podłoża, np.: do stropu żel-
betonowego wkręty dostosowane do tego podłoża. Stop-
ki umieść w równych odstępach maks. co 80 cm.

A2.  Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do 
stopki.

A3.  Wytnij kwadratowe otwory na wieszak w suficie podwie-
szanym. Połącz uchwyt prowadnicy z wieszakiem.

A4. Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.

A5.  Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika 
kątowego. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz 
zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrę- 
tów o rozmiarze 10 x 1-3/4” oraz odpowiednich kołków 
rozporowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika 
kątowego stosując pojedynczy wkręt samonawiercający 
(o rozmiarze 8 x 1/2”) z łbem sześciokątnym (patrz ilu-
stracja 4).

Mocowanie prowadnicy za pomocą klipsów przytwier-
dzonych do konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego – 
patrz ilustracja 3:

B1.  Przymocuj klipsy do konstrukcji nośnej sufitu w odstę-
pach co 60 cm między klipsami. Zastosuj klipsy podwie-
szane płaskie lub wpustowe.

B2.  Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do 
klipsów.

B3. Dokręć uchwyt prowadnicy do wieszaka.

B4. Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.

B5.  Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika 
kątowego. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz 
zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrętów 
o rozmiarze 10 x 1-3/4” oraz odpowiednich kołków rozpo-
rowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika kątowego 
stosując pojedynczy wkręt samonawiercający (o rozmia-
rze 8 x 1/2”) z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja 4).

2.  Wsuń haczyki na prowadnicę a następnie zamontuj koń-
cówki (plastikowe lub metalowe) – patrz ilustracja 5.

3. Zaczep zasłony do haczyków.

Zastosowanie haczyków zamkniętych wypinanych:

A1. Połącz haczyk z jego częścią zatrzaskową.

A2. Umieść haczyk w oczku zasłony.

A3.  Wsuń haczyki na prowadnicę i zamontuj końcówki – patrz 
ilustracja 6.

blachowkręt z łbem
walcowym wypukłym
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wkręt samonawiercający z łbem 
sześciokątnym (z kołnierzem) 
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- rozmiar 8-18 x 1/2”
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wspornik kątowy

blachowkręt z łbem walcowym 
wypukłym i nacięciem krzyżowym 
(Philips) – rozmiar 10 x 1-3/4”
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haczyk 
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wkręt

końcówka
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PROMADOR Sp.j.         e-mail: promador@poczta.onet.pl 

J i K Cholewińscy www.promador.pl 
ul. Modlińska 310/312 lok. 6      tel. 22 494 31 92 
03-152 Warszawa    tel. / fax. 22 743 20 74 
NIP 527-24-09-467   tel. kom. 507 166 201, 502 211 992 

       p r o f e s j o n a l n e   s y s t e m y   w y k o ń c z e n i o w e 

Instrukcja Konserwacji 

Zasłona tekstylna składa się  w 65% z poliestru i 35% bawełny

Produkt zgodny jest z normami: 

PN-P-84525:1998,  

PN-EN 340:2006,   

ENV 14237:2002,  

PN-P-82011:1996,  

BS EN 471:2003+A1:2007 

Wskazówki generalne: 

Czyścić przy pomocy popularnych środków czystości 

W razie zabrudzeń: 

- Dopuszcza się czyszczenie chemiczne w procesie łagodnym. 

- Prać w pralce w temp. max 85⁰C używając zwykłego detergentu. 

- Prasować w temp. max 150⁰C 

- Nie chlorować i nie wybielać! 

- Plamy z krwi lub jodyny trzeba natychmiast usunąć przy pomocy nieinwazyjnych odplamiaczy. 
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