GUIA PARA TIRAR MEDIDAS
OBSERVAÇÃO:

ATENÇÃO:
A tela tem sempre menos largura que o estore.
Considerar que a largura do estore é sempre
medida na parte superior aos suportes.
ESTORES DE ROLO

FIXAÇÃO NO TETO

Informar medidas em metros considerando pormenores não superiores a 5mm.
por ex.: 1,445m (ou 144,5cm).Verifique para sua segurança a medida em vários
pontos, nunca deixando de tirar a medida na parte superior onde fixará os suportes
dos estores. Não esqueça do rodapé.
ESTORES DE ROLO

FIXAÇÃO EXTERIOR DO VÃO

Largura
Largura

Altura
Altura

ESTORES DE ROLO

FIXAÇÃO INTERIOR DO VÃO
GUIA DE MEDIDAS:
Largura

Indique as medidas acabadas da cortina em cm (largura do
suporte ao suporte).
No caso da instalação no compartimento janela (de luz), é
necessário para tolerar a largura subtraindo um centímetro
ou dois centímetros, de modo a ter um mínimo de facilidade
para uma correcta instalação e operação da cortina.
No caso da instalação da frente em relação ao
compartimento de janela (luz exterior / por cima da janela),
é aconselhável aumentar a largura de 5 cm por lado (em
seguida, adicionam-se 10 cm de altura), de modo a ter a
folha que cobre completamente a luz da janela.

Altura

MOSQUITEIRAS

ESTORES EXTERIORES

Largura

Largura

medidas interior
Altura

medidas interior
Altura

A Publinês está presente no mercado Nacional desde 1992. Somos uma empresa inovadora na nossa actividade, onde nos dedicamos todos os dias para sermos
cada vez melhor, sendo a Tecnologia, Qualidade e Profissionalismo os nossos factores de diferenciação.
Oferecemos quase todas as soluções para melhor conforto de Protecção habitacional. Fabricamos por medida; pérgolas, toldos, Lonas e encerados para veículos e
publicitárias, estores de rolo, interior, persianas de alumínio e pvc exterior, redes mosqueteiras e películas para vidros de control solar, segurança e anti-estilhaço, publicidade
decorativa, reclamos luminosos, sinalização vertical e horizontal, sinalética interior foto-luminescente e plantas de emergência, impressão digital, gravação a laser e CNC,
decoração e artes-gráficas, offset, serigrafia e brindes publicitários, carimbos rápidos e pré tintados.
Todos os nossos produtos são desenhados e desenvolvidos internamente, recorrendo à nossa experiência e conhecimento. Somos capazes de desenvolver
soluções com acabamentos de excelência, resistentes e capazes de se adaptarem a qualquer desafio proposto pelos nossos clientes.
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