miroo nabízí následující možnosti standardních tvarů a rozměrů. Samozřejmě jsou všechny tvary a rozměry k
dodání ve všech aktuálních kvalitách.

SCREEN

70 x 140 cm
140 x 200 cm
180 x 240 cm
200 x 300 cm

SPOT

ø
ø
ø
ø

100
150
200
250

cm
cm
cm
cm

LAKE

95 x 105 cm
160 x 175 cm
195 x 215 cm
235 x 255 cm

WINDOW

LEAF 7

LEAF 9

200 x 200 cm
300 x 300 cm

170 x 240 cm

250 x 300 cm

KAŽDÝ miroo JE UNIKÁT
Koberce miroo jsou řezány ručně. Tím je umožněna výroba individuálních tvarů.
Zašlete nám šablonu Vašeho tvaru v originální velikosti, ruční nákres nebo nákres vytvořený v počítači emailem.
Pokud bude Váš nákres pro výrobu a zpracování koberce miroo realizovatelný, zašleme Vám nabídku a popř.
upravíme Váš nákres pro výrobu.
Vyhrazujeme si právo nevyrobitelné zakázky odmítnout.
Rozměrové odchylky +/- 2% jsou na základě ručního zpracování možné.
Pro hladké podlahy doporučujeme protiskluzový nástřik Anti – Slip úpravu za příplatek.
Minimální rozměr pro Váš miroo individual je 1 m².
Dodací lhůta činí cca 2 týdny.

Váš nový individuální koberec miroo se již těší na svůj domov!

Vytvořte si svůj vlastní koberec miroo individual…
...jako ruční nákres
1. Stáhnout a vytisknout plánovací papír v požadovaném rozměru.
2. Vytvořit pokud možno přesný nákres. Pozor prosím přitom na
rozměrovou předlohu plánovacího papíru a na pravidla pro vytvoření
vlastního koberce, aby byl pro výrobu lehce zpracovatelný a vhodný
pro jeho použití.
3. Hotový nákres naskenovat a jako PDF s vybranou barvou a
kvalitou koberce poslat e-mailem na adresu miroo@inku.cz

Příklad ručního nákresu pro
plánovací papír 3 x 4 m

...jako šablonu v poměru 1:1
1. Vystřihnout požadovaný tvar z papíru nebo kartonu v originálním
rozměru a otestovat ho přímo v místnosti, na místě pro Váš koberec
miroo individual.
2. Označit horní stranu s poznámkou FLOR OBEN – vlas nahoru.
3. Zaslat šablonu s vybranou barvou a kvalitou koberce poštou na
adresu INKU, Vídeňská 119b, 619 00 Brno.
...na počítači
1. Vytvořit nákres v oblíbeném grafickém programu.
2. Označit prosím vedle nákresu koberce jeden m2 jako čtverec.
Dodatečně prosím označit rozměry v cm, největší šířku a největší
délku.
3. Nákres jako jako PDF s vybranou barvou a kvalitou koberce poslat
e-mailem na adresu miroo@inku.cz

Příklad nákresu na počítači

Pokud bude Váš nákres pro výrobu a zpracování koberce miroo realizovatelný, zašleme Vám nabídku
a popř. upravíme Váš nákres pro výrobu.
Dodací lhůta je cca 2 týdny od potvrzení objednávky.
DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO VÁŠ KOBEREC miroo

Oblé tvary

tupé úhly

jednoduché
tvary

úzké tvary

vkládání

Vkládání jiných barev nebo jiných druhů koberců není u miroo individual možné.
Pro hladké podlahy doporučujeme protiskluzový nástřik Anti – Slip úpravu za příplatek.
Maximální rozměr role 4 x 12 m.
Minimální rozměr pro Váš miroo individual je 1 m².
Rozměrové odchylky +/- 2% jsou na základě ručního zpracování možné.
Váš nový individuální koberec miroo se již těší na svůj domov!

úzká místa

