
1. Zaplanuj firanę/zasłonę na przelotkach. 
Wybierz spośród 3 kolorów przelotek: antyk, chrom lub chrom mat. Zmierz wysokość 
planowanej dekoracji od górnej części karnisza dodając 3 cm na tkaninę nad przelotką 
i uwzględniając wysokość od podłogi. 

2. Złóż osobne zamówienie na kupon potrzebny na Twój produkt na przelotkach.  
W zamówieniu wpisz słowa „Zamawiam szycie na przelotkach” oraz podaj szerokość 
i wysokość gotowego produktu (uwzględniając 3 cm tkaniny nad przelotką) oraz 
zamawianą liczbę sztuk produktu.

Zamów dekorację na wymiar na przelotkach w 3 krokach:

Uszyjemy dla Ciebie 
firany i zasłony 
na przelotkach

Pamiętaj, że aby uszyć produkt o podanych przez Ciebie wymiarach,  
zamówiony kupon musi mieć: 

 ¼ 20cm większą wysokość niż wysokość Twojej zasłony/firany (wszycie przelotek oraz 
dolna listwa 4 cm). Jeżeli tkanina ma raport pionowy (np. tkanina drukowana) to 
należy dodać 1 raport dodatkowo do każdej sztuki zasłony/firany w celu uszycia 
takich samych sztuk zamawianych dekoracji. 

 ¼ 10cm większą szerokość niż szerokość Twojej zasłony/firany (obszycie boków). 

3 cm
Pamiętaj, żeby przy podawaniu całkowitej 
wysokości uwzględnić 3 cm nad przelotką.

Całkowita wysokość jaką nam podasz to 
odległość od górnej części karnisza do podłogi
+ 3 cm nad przelotką.

Zalecana odległość pomiędzy 
środkami przelotek wynosi  

14,5 - 15 cm

W zamówieniu podajesz całkowite 
wymiary zasłony/ firany. 



KOD TOWARU: Szycie na przelotkach:
cena netto
po rabacie

SZYCIE/PRZ/ANT/000000/1 antyk; 1m szerokości kuponu 4878

SZYCIE/PRZ/CH0/000000/1 chrom; 1m szerokości kuponu 4878

SZYCIE/PRZ/CHM/000000/1 chrom mat; 1m szerokości kuponu 4878

3. Zamów szycie materiału na przelotkach.

Jak obliczyć dekorację na przelotkach? - PRZYKŁAD

Cena za szycie podana jest za 1 metr szerokości kuponu. Jeżeli zamawiasz tkaninę wąską 
o szerokości 140 cm należy zamówić 1,4 metra szycia. Jeżeli chcesz uszyć dekorację z wysokiej 
tkaniny lub firany to należy zamówić tyle samo metrów szycia co kuponu tkaniny. 

Możesz to zrobić w jednym zamówieniu razem z kuponem lub w zamówieniu osobnym. 
Składając osobne zamówienie na szycie, należy wpisać numer złożonego wcześniej zamówienia 
kuponowego. W cenę szycia wliczona jest cena przelotek oraz taśmy usztywniającej pod przelotki. 
Wybierz odpowiedni produkt w naszej e-hurtowni i zamów go w ilości odpowiadającej szerokości 
kuponu.

Planujesz uszyć jedną zasłonę/firanę o wymiarach: 140 cm szerokości x 260 cm wysokości. 
W takim przypadku należy zamówić:  
I. KUPON

 ¼ Tkanina wysoka/firana: kupon o szerokości 150 cm (140 cm + 10 cm na obszycie boków)  
= 1,5 metra bieżącego kuponu

 ¼ Tkanina szeroka (np. 300cm): kupon o wysokości 280 cm (260 cm + 12 cm na wszycie 
przelotek i 8 cm na dolną listwę*) = 2,8 metra bieżącego kuponu. Z tego kuponu możesz 
uszyć dwie zasłony. Dopisz w zamówieniu liczbę sztuk.

 ¼ Tkanina wąska (np. 150 cm): kupon o wysokości 280 cm (260 cm + 12 cm na wszycie 
przelotek i 8 cm na dolną listwę*) = 2,8 metra bieżącego kuponu

II. SZYCIE
 ¼ Szycie na przelotkach w ilości odpowiadającej szerokości zamawianego kuponu  

(zasłony/firany) w ilości 1,5 metra. UWAGA: Należy zawsze zamawiać z szerokości tkaniny. 

 ¼ Jeśli zamawiasz kilka takich samych sztuk - zamów wielokrotność kuponu 
z uwzględnieniem wszystkich naddatków. UWAGA: Pamiętaj o raportach!

Chcesz sprawdzić cenę dekoracji na przelotkach?
Aby poznać cenę dekoracji na przelotkach należy dodać do koszyka w e-hurtowni kupon i szycie, 
a następnie zsumować dwa koszyki, które się utworzyły. Łączna cena obu koszyków w naszej 
e-hurtowni to koszt uszycia dekoracji na przelotkach.

* dolna listwa po obszyciu będzie miała 4 cm wysokości.


