
Mobilny podstawek do doniczek



C Z Y M  J E S T  R O L L S P O D ?  

Rollspod to innowacyjny i prosty w budowie mobilny 

podstawek pod doniczki kwiatowe. Wbudowane w 

podstawę rolki pozwalają na bezkolizyjne przesuwanie 
doniczek nawet o bardzo dużych wymiarach i wadze.

Bogata oferta wzornicza i kolorystyczna sprawi, że idealnie 
wpasuje się w każde wnętrze, zarówno nowoczesne jak
i tradycyjne a wysoka jakość wykonania zadowoli nawet 
najbardziej wymagających klientów.

PROSTOTA

I UŻYTECZNOŚĆ



PARAMETRY

TECHNICZNE Główny surowiec
płyta MDF

Powłoka zewnętrzna
folia PCV

Średnica zewnętrzna
380mm

Średnica otworu pod donicę
250mm

Maksymalny udźwig
80kg

* Na życzenie Klienta, możliwość wykonania innej średnicy w zakresie 380-800 mm * Na życzenie Klienta, możliwość wykonania innej średnicy w zakresie 250-600 mm



umieszczone na spodzie spodka umożliwiają
jego swobodne przemieszczanie

sprawia, że spodek jest wytrzymały
i doskonale prezentuje się
na podłodze

w centralnej części stabilizuje umieszczoną
w nim donicę i zapobiega jej 
niekontrolowanemu przemieszczaniu

najwyższej jakości nadaje
elegancki wygląd oraz wodoodporność

od podłogi zapobiega przesuszaniu się
ziemi kwiatowej, co często ma miejsce przy
stosowanym dziś ogrzewaniu podłogowym

PODSTAWOWE

ZALETY

25 MM GRUBOŚCI

ZAGŁĘBIENIE 

OKLEINA PCV

4 OBROTOWE KÓŁKA

BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ 



DOSTĘPNE
WZORY

KWADRAT OKRĄG I ELIPSA

HEXAGON TRÓJKĄT ROMB



BUDOWA

ROLLSPOD

Zainstalowanie na spodzie urządzenia kółka, pozwalają
na jego swobodne i bezpieczne przemieszcznie po
płaskich powierzchniach.

4 OBROTOWE KÓŁKA

Dzięki zastosowaniu niewielkiego wgłębienia
w centralnej części spodka, ustawiona na nim
donica zostaje ustabilizowana co zapobiega
jej niekontrolowanemu przemieszczaniu.

Do budowy zastosowano najwyższej jakości
okleinę PCV nadającą spodkowi elegancki
wygląd, wodoodporność oraz wysoką
trwałość. Aktualnie w ofercie znajduje się
ponad 20 modnych kolorów.

ZAGŁĘBIENIE 

OKLEINA PCV

WIDOK Z DOŁU

WIDOK Z GÓRY



DOSTĘPNA
KOLORYSTYKA

Nasza kolekcja folii została stworzona z uwzględnieniem 
najnowszych trendów panujących we wzornictwie i meblarstwie na 
polskim oraz europejskim rynku. Została skomponowana tak, by z  

powodzeniem mogła być stosowanaa w architekturze tradycyjnej jak 
i budownictwie niezwykle nowoczesnym. 



CHRONIONY
WZÓR

No 002822601-0001
No 002822601-0002
No 002822601-0003
No 002822601-0004
No 002822601-0005
No 003875079-0001

Ze względu na innowacyjność naszego
rozwiązania, zostało ono w 2016 roku

objęte prawem z rejestracji jako Wspólnotowy
wzór przemysłowy. Poszczególne numery

świadectw rejestracji, prezentujemy ponizej:



INFORMACJE
O PRODUCENCIE

Firma “Window-Sill” posiada wieloletnie doświadczenie jako producent najwyższej jakości 
parapetów okiennych i z powodzeniem działa na rynku krajowym jak i zagranicznym. W procesie 
produkcji korzystaze sprawdzonych produktów renomowanych firm. Do produkcji wyrobów stosuje 
najwyższej jakości płyty MDF. 
Od wielu lat poznaje potrzeby swoich klientów i z powodzeniem realizuje nawet najbardziej 
wymagające zamówienia. Nowoczesna linia produkcyjna oraz niezawodna flota pozwalają 
realizować zamówienia z bezpośrednią dostawą do klienta w możliwie krótkim czasie.



ATESTY

Dużą wagę przywiązujemy do jakości oraz bezpieczeństwa
naszych produktów dlatego też wytwarzamy je zgodnie
dyrektywami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

HK / B / 1096 /01 / 2014
NUMER ATESTU



P.P.H.U Window-Sill Paweł Jurgas
Przyłęk 16
64-300 Nowy Tomyśl

NIP 788-15-47-563
REGON 300555237

+48 533 333 824
biuro@window-sill.pl

DANE

FIRMY


