Mikä maksaa Roll Up telineessä?
Takuu
Ennen kuin teet ostat, varmista että Roll Up telineessäsi on TAKUU. Halpatelinemyyjät eivät anna
mitään takuuta. 1, 3 tai 10 v. takuu - makusi mukaan kunhan myyjäsi uskaltaa seistä tuotteensa
takana.
Kasettiosa
- Mitä painavampi teline sen paksumpi alumiini. Jos haluat kestävän telineen niin keveys ei aina ole
valttia.
- Telineen heikoin osa ovat päädyt. Mitä paksumpi metallipääty sen parempi teline. Vältä eteenkin
telineitä muovipäädyllä!
- Halpatelineissä rungon paksuus on vain 0,8 mm - 1,25 mm. Mitä laadukkaampi teline sen
paksumpi materiaali 1,5mm - 3mm.
Taitettava Jalka
- Usein väitetään että kahdella taitettavalla jalalla varustettu teline on "tukevampi" - itse asiassa halpa
telineissä on kaksi jalkaa koska rungon kuori on liian ohut/hutera pystyäkseen kannattamaan
kuvatelineen yhdellä jalalla. "Jalaton" Roll Up on 99,9% tapauksista tukevin ja laadukkain. Mitä
vähemmän taitettavia jalkoja sen parempi Roll Up.
Ylälista
Voi olla puristava tai teippilista. Puristava lista on parempi, ja teippilistaa hiukan kalliimpi koska se
helpottaa kuvanvaihtoa + että se pysyy paremmin kiinni kuvassa.
Kuvan alakiinnitys
Laatutelineissä löytyy "slide in" mekanismi joka helpottaa kuvanvaihtoa ja tuottaa vähemmän
rasitusta Roll Upin jouselle vaihtotilanteessa. Halvemmassa telineessä on kuva teipattu
rullamekanismiin.
Kuvavuota
Kuvia painetaan paperille, polypropyleenille (synteettinen paperi), paperille joka sitten
laminoidaan, kankaalle sekä pvc vinyylille. Halpatelineratkaisuissa kuva voi olla kallein osa
joten valitse tarkaan. Lyhyesti voi sanoa:
- Paperi on ekologisesti oikein mutta ei järin kestävä.
- Polypropyleeni suht läpikuultava ja usein pyöristyy ajan myötä menettäen näyttävyytensä.
- Laminaatti on kallis, raskas ja pyöristyy usein ajan myötä. Väärä laminaatti voi myös häikäistä.
- Kankaassa kuvatarkkuus ei ole paras ja jos se taittuu/rypistyy niin kuvaan jää jälki.
- PVC vinyyli on paras, kestävä eikä rypisty tai häikäise. Saatavana myös palosuojattuna.
Ekologisuus
Useimmat telineet ovat valmistettu Kaukoidässä (usein myös vaikka toisin väitetään). Jos haluat
Euroopassa valmistetun telineen joka säästää ympäristöä lyhyillä kuljetuksilla, niin esim. TRX sarjan
Classic on sellainen. Taatusti aito Eurooppalainen. (www.tetrix.fi).
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin Roll Up telineistä.
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