NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ LÁTKOVÝCH INTERIEROVÝCH
ROLETEK
1. VYMĚŘENÍ

Interiérovou roletku můžeme umístit do otvoru (špalety okna), nebo před okno do stropu,
nebo na zeď nad okno. U umístění do otvoru (špalety) se měří přesná šířka ve třech bodech
(nahoře, uprostřed a dole) a po odečtení 5 mm se zadá do kolonky Zadejte šířku (X).

Výšku (Y) interierové roletky vyměříme v případě umístění do špalety tak, že změříme opět
ve třech bodech a přidáme 200 mm. Údaj zadáme do kolonky Zadejte výšku.

Montáž: zadejte, kam bude roleta namontovaná zeď/strop, podle toho bude nastaveno
uchycení roletky

V případě umístění interiérové roletky před otvor se změří šířka otvoru a přidá se 200 mm.

šířka

výška

V případě zaměření do stropu, změřte celkovou výšku od stropu, až k požadovanému bodu
kam budete chtít, aby látka zasahovala. Například nad parapet, nebo nad topení, nebo až
nad podlahu přes celou výšku místnosti. I v tomto případě zadejte údaj po přičtení 200 mm.

Délka ovládání zadejte dle požadavku, nebo nechte na dodavateli, kdy bude z výroby 2/3
výšky Vámi zadané výšky žaluzie.
Ovládání vyberte pravé / pravé

2. MONTÁŽ INTERIEROVÉ ROLETKY
Montáž provedeme výhradně dle tohoto návodu, vyhnete se zbytečným chybám při
samotné montáži a dalším nepříjemnostem.
Pomůcky pro montáž žaluzií:








metr dřevěný, nebo svinovací
tužka
vrtačka (vrták 6 mm)
akušroubovák (křížový nástavec) nebo křížová šroubovák
hmoždinky a šrouby
kladívko
vodováha

Montáž na zeď

I.

Rozměříme otvory pro uchycení tak, že od šířky rolety odečteme šířku špalety okna a
vydělíme dvěma.

II.

Vypočítaný rozměr naměříme na jedné straně nad okenní špaletou do strany a
obkreslíme otvory v úchytu.

III.

Vyvrtáme otvory a naklepeme hmoždinky, poté přišroubujeme úchyt (pozor každý
úchyt má jiný výřez, na straně řetízku má čtvercový).

IV.

Roletku vyjmeme z obalu, ale necháme na ní folii, která ji drží, aby se nerozvinula a
nasadíme jí do namontovaného úchytu a za pomoci vodováhy roletku vycentrujeme a
nasadíme druhy úchyt. Ve vodorovné poloze si opět obkreslíme otvory v úchytu.

V.

Roletku s úchytem odložíme.

VI.

Poté opět vyvrtáme otvory, naklepeme hmoždinky a přišroubujeme úchyt.

VII.

Roletku opět nasadíme tak, stranu kde je řetízek nasadíme do čtvercového výřezu a
konec s kulatým čepem zasuneme ze shora do úchytu a tahem k sobě zacvakneme do
drážky.

VIII.

IX.

Ze shora zacvakneme pojistku proti vysunutí.

Odtrhneme folii, uvolníme řetízek z gumičky a uvolníme řetízek.

Montáž do špalety nebo stropu

I.

Rozměříme otvory pro uchycení tak, že od šířky rolety odečteme šířku špalety okna a
vydělíme dvěma.

II.

Vypočítaný rozměr naměříme na jedné straně nad okenní špaletou do stropu a
obkreslíme otvory v úchytu.

III.

Vyvrtáme otvory a naklepeme hmoždinky, poté přišroubujeme úchyt (pozor každý
úchyt má jiný výřez, na straně řetízku má čtvercový).

IV.

Roletku vyjmeme z obalu, ale necháme na ní folii, která jí drží, aby se nerozvinula a
nasadíme jí do namontovaného úchytu nasadíme roletku a za pomoci metru
vyměříme, aby byly stejně vzdálené od zdi a nasadíme druhy úchyt. V této poloze si
opět obkreslíme otvory v úchytu.

V.

Roletku s úchytem odložíme.

VI.

Poté opět vyvrtáme otvory, naklepeme hmoždinky a přišroubujeme úchyt.

VII.

Roletku opět nasadíme tak, stranu kde je řetízek nasadíme do čtvercového výřezu a
konec s kulatým čepem zasuneme ze shora do úchytu a tahem k sobě zacvakneme do
drážky.

VIII.

IX.

Ze spodu zacvakneme pojistku proti vysunutí.

Odtrhneme folii, uvolníme řetízek z gumičky a uvolníme řetízek.

Jiná manipulace je zakázaná a na poškozené roletky nebude uznána reklamace!

