
Mini kassettruloo on klassikalise ruloo praktiline edasiarendus, mille puhul kettmehhanism on varjatud kassetiga, mis kinnitatakse 
akna karkassile. Tekstiilruloo liigub mööda akna külgedele kinnitatud juhikuid, ruloo avamisel rullub see akna ala- või ülaosasse
paigaldatud kassetti. Kassettrulood sobivad igasuguse stiiliga interjööri, need on dokoratiivsed ning sulanduvad akende ja
tekstiikardinatega ühtseks tervikuks. Lisaks suurele kangavalikule, pakume ka kahte erinevat tooni ruloode
kinnituskassetti - valget ja pruuni. Kassettrulood sobib paigaldada kõikidele aknatüüpidele.

Funktsioon
   Kaitseb päikesekiirguse eest
   Tagab privaatsuse
   Aknakate, mis on mõeldud akna külge paigaldamiseks
   Sisekujunduselement
Materjalid
   Kangas
    -Ühevärvilised poolpimendavad
    -Poolpimendavad mustriga
    -Poolpimendavad valgust tagasipeegeldavad      
    -Ühevärvilised pimendavad
    -Pimendavad mustriga
   Screen kangas
Poolpimendavast kangast ruloo on valgust läbikumav.
Pimendavast kangast ruloo ei lase valgust läbi ja on pimendav.
Kassettrulookardin ei ole ’’Täispimendav toote’’.
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Paigaldamise võimalused
Kassettruloo on spetsiaalselt välja töötatud aknakate, mida saab paigaldada akna külge, ilma et see segaks akna avamist.
 Kuid ka selle puhul peab jälgima mehhanismi mõõte ja, et aknaorvas ei oleks kardina liikumist takistavaid detaile

Juhtimine
Kasettruloo on juhitav kettmehhanismiga. 
Keti pikkus vastavalt rulookardina kõrgusele.

Kasutamine
Kardinat keti üht poolt tõmmates liigub kardin üles ja teist poolt tõmmates alla. Ülemine ketistopper on lati tehases paigaldatud,
et takistada kanga liiga kaugele üles tõmbamist. Alumine stopper tuleb paigaldada alati paigalduse käigus.

Hooldus
Kodu või büroo tingimustes ei vaja kardina mehhanism erilist hooldust väga pika aja jooksul.
Kergelt määrdunud või tolmunud kangast võib puhastada niiske lapiga vältides samal ajal materjali kortsumist.

Mõõdud
Kassettrulookardina miinimum-maksimum mõõdud

Konstrukstioon

1.Kangatoru
2.Kassetikaas 
3.Küljeliist
4.Kasseti otsik
5.Kettmehhanism
6.Juhtkett
7.Juhtketi lukk
9.Ketiratas (lisatakse vajadusel)
10.Alaliist
11.kangateip alaliistule
12.Paigaldus kruvid
13.Kasseti kinnitus kruvid
14.Kasseti otsik
15.Ketijuhik
16.Nullpea
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