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INSTRUKCJA KONFIGURATORÓW CENOWYCH MIO DECOR 

1. KONFIGURATOR ZASŁON I FIRAN      STRONA 1 

2. KONFIGURATOR ROLET RZYMSKICH     STRONA 5 

3. KONFIGURATOR PANELI JAPOŃSKICH    STRONA 7 

 

KONFIGURATOR ZASŁON I FIRAN 

KROK 1:  W zależności od tkaniny przejdź do wyceny: 

tkanina jednolita -> arkusz Materiały jednolite 

tkanina wzorzysta (posiadająca raport) -> arkusz Materiały wzorzyste 

 

 

KROK 2:   Wycena zasłony z tkaniny jednolitej 
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„Tkanina” to parametr wybieralny z listy rozwijanej materiałów  

Mio Decor. Generuje on wartości Wymiar belki [cm]” oraz „Cena za 

mb” z Tabeli tkanin, które wykoszą przykładowo dla tk. Bali 147 cm 

oraz 100,30 zł/m.  

 

W szarych polach do uzupełnienia wpisujemy wyłącznie wartość bez 

jednostki. W przypadku szycia z materiałów powierzonych należy za 

cenę tkaniny przyjąć 0.  

 

„Układ” to parametr określający wyrób gotowy oraz mechanizm, 

dostępne są poniższe opcje: 

- klasyczny jednostronny (jedna zasłona na karnisz) 

- klasyczny dwustronny (dwie zasłony na karnisz) 

- elektryczny jednostronny (jedna zasłona na karnisz) 

- elektryczny dwustronny (dwie zasłony na karnisz) 

 

„Szerokość gotowa” to ostateczna szerokość umarszczonej 

zasłony/firany. W większości przypadków odpowiada szerokości 

karnisza. 

 

„Wysokość gotowa” to wysokość od górnej krawędzi profilu/karnisza, 

na którym wieszany jest materiał do dolnej krawędzi zasłony/firany. 

Sugeruje się pozostawienie między tkaniną a podłogą  1 cm przerwy 

dla zasłon, a 2cm przerwy dla firan.  

 

„Współczynnik marszczenia” to ilość materiału przypadająca na jeden 

metr szerokości karnisza. W zależności od przeznaczenia przyjmuje się 

różne wartości: 

- od 1,5x do 1,8x – materiały w hotelach, salach konferencyjnych, 

restauracjach 
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- od 1,8x do 2,0x – standard w pomieszczeniach mieszkalnych 

- od 2,5x do 3,0x – dekoracyjne zasłony boczne 

 

„Rodzaj uszycia” dostępne są poniższe opcje:  

- microflex – standard, w tkaninę co ok. 10cm wszyta jest regulowana 

agrafka mocująca zasłonę do karnisza, w zależności od współczynnika 

marszczenia występują fałdy pojedyncze (1,5-2,0x), fałdy podwójne 

(2,0x-3,0x) oraz fałdy potrójne (3,0x) 

- taśma marszcząca 

- wave Mio Decor – tkanina układa się w falę 

 

„Wykończenie dołu ” to standardowo obszycie tkaniny za wysokość 

8cm sugerowane dla wszystkich materiałów. W przypadku firan istnieje 

możliwość obszycia dołu taśmą ołowiową – to opcja ołowianka. 

 

Podana u dołu kwota to katalogowa cena netto. Uwzględnia ona koszt 

materiału (o ile wybrano go z kolekcji Mio Decor) oraz koszt konfekcji. 

 

KROK 2’:   Wycena zasłony z tkaniny wzorzystej 

W tym punkcie zostaną przedstawione różnice dot. wyceny między 

tkaninami jednolitymi a wzorzystymi. 

 

„Raport pionowy” i „Raport poziomy” to parametry generowane po 

wyborze „Tkaniny” i wykoszą przykładowo dla tk. Nomad 50cm i 35cm. 

Jeśli raport w danej płaszczyźnie nie występuje wygenerowana 

zastanie wartość 0. 

    

„Ułożenie tkaniny” definiuje układ wzoru na wyrobie gotowym.  

- poziome - wymiar belki tk. w poziomie;    

- pionowe – wymiar belki tk. w pionie (układ tapetowy). 
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Aby zidentyfikować układ wzoru na wzorniku należy zapoznać się z 

jego etykietą. Jeśli wymiar belki oznaczony jest jako WYSOKOŚĆ to 

pionowy wymiar tkaniny na wzorniku stanowi wymiar belki.  Jeśli 

natomiast wymiar belki oznaczony jest jako SZEROKOŚĆ to poziomy 

wymiar tkaniny na wzorniku stanowi wymiar belki.  

Najczęściej z tkanin wysokich (ok. 280-300cm) szyje się zasłony w ukł. 

poziomym, a z tkanin wąskich (ok. 130-150cm) w ukł. pionowym.  
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KONFIGURATOR ROLET RZYMSKICH 

KROK 1:   Wycena materiału do rolety rzymskiej 

 

 

 

„Tkanina” to parametr wybieralny z listy rozwijanej materiałów  

Mio Decor. Generuje on wartości Wymiar belki [cm]” oraz „Cena za 

mb” z Tabeli tkanin, które wykoszą przykładowo dla tk. Bali 147 cm 

oraz 100,30 zł/m.  

W szarych polach do uzupełnienia wpisujemy wyłącznie wartość bez 

jednostki. W przypadku szycia z materiałów powierzonych należy za 

cenę tkaniny przyjąć 0.    

 

 

mailto:biuro@miodecor.pl
http://www.miodecor.pl/


 
 

Moller Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 35 Zielonka 86-005 Białe Błota 
biuro@miodecor.pl www.miodecor.pl 

 

Moller Polska Sp. z o.o. 
ul. Orzechowa 35 Zielonka 
86-005 Białe Błota 
NIP: 554-21-50-767 

 

 Konto bankowe:  Raiffeisen Polbank 
Nr rachunku PLN: 25 1750 1051 0000 0000 2150 7938 
Nr rachunku EUR: 81 1750 1051 0000 0000 2150 7997 

 

„Ułożenie tkaniny” definiuje ewentualny układ wzoru na wyrobie 

gotowym.  

- materiał jednolity - wybór najkorzystniejszej opcji, 

- poziome - wymiar belki tk. w poziomie;    

- pionowe – wymiar belki tk. w pionie (układ tapetowy). 

 

Aby zidentyfikować układ wzoru na wzorniku należy zapoznać się z 

jego etykietą. Jeśli wymiar belki oznaczony jest jako WYSOKOŚĆ to 

pionowy wymiar tkaniny na wzorniku stanowi wymiar belki.  Jeśli 

natomiast wymiar belki oznaczony jest jako SZEROKOŚĆ to poziomy 

wymiar tkaniny na wzorniku stanowi wymiar belki.  

Najczęściej z tkanin wysokich (ok. 280-300cm) szyje się rolety w ukł. 

poziomym, a z tkanin wąskich (ok. 130-150cm) w ukł. pionowym.  

 

„Raport pionowy” i „Raport poziomy” to parametry generowane po 

wyborze „Tkaniny” i wykoszą przykładowo dla tk. Nomad 50cm i 35cm. 

Jeśli raport w danej płaszczyźnie nie występuje wygenerowana 

zastanie wartość 0. 

    

„Konfekcja za m2” wpływa na cenę szycia ze względu na przeznaczenie 

materiału. 

- klasyczna, 

- elektryczna, 

- klasyczna z materiału powierzonego, 

- elektryczna z materiału powierzonego, 

   Jeśli konfekcja z materiału powierzonego należy wpisać cenę = 0. 

Wycena dotyczy materiału i konfekcji (bez mechanizmu) w modelu: 

1,2,3 lub 9. Cenę katalogową netto odczytujemy z tabeli. 
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KONFIGURATOR PANELI JAPOŃSKICH 

 

KROK 1:   Wycena materiałów na panele japońskie 

„Materiał” to parametr wybieralny z listy rozwijanej materiałów  

Mio Decor do paneli japońskich. Generuje on wartości „Szerokość 

materiału [cm]” oraz „Cena za metr” z arkusza Materiały, które  

wykoszą przykładowo dla tk. Stark 200 cm oraz 60,0 zł/m.  

 

W szarych polach do uzupełnienia wpisujemy wyłącznie wartość bez 

jednostki. 

  

„Ilość paneli” zależy od zastosowanej szyny wielobiegowej oraz 

przyjętego układu (jednostronny/dwustronny). 

 

„Szerokość gotowa” to szerokość szyny panelowej. 

 

„Wysokość [cm]” to wysokość od górnej krawędzi szyny do dolnej 

krawędzi panelu. Sugeruje się pozostawienie 1 cm przerwy między 

tkaniną a podłogą.  

 

Cena katalogowa netto dotyczy materiału i konfekcji bez szyny i 

wózków panelowych. 
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