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Návod na vymìøení a montáž
Pro typ: ŽALUZIE SUPER
Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správnì vymìøit Zdarma. Klikni zde.

Návod na vymìøení žaluzie

Meziskelní žaluzie SUPER:
Do kastlových oken
1) Mìøíme šíøku (š) a výšku (v) sklenìné
výplnì okna
2) K namìøené hodnotì šíøky pøidáme 1cm
3) Nezapomene v objednávce uvést, zda
meziskelní žaluzie bude s boèním fixaèním
vedením
Do šroubovaných oken
1) Mìøíme šíøka (š) a výšku (v) sklenìné
výplnì menšího rámu.
2) Mìøíme ve tøech místech a to nahoøe,
uprostøed a dole.
3) Pøi objednání žaluzie vycházíme z
nejmenšího namìøeného rozmìru.

Žaluzie SUPER do interiéru:
1) Do okenního otvoru - mìøíme šíøku (š)
a výšku (v) okenního otvoru.
2) Pøed otvor - mìøíme šíøku (š) a výšku (v)
okenního otvoru a pøièteme požadovaný
pøesah.Vybereme si stranu, kde si pøejeme
ovládání žaluzie a to buï vpravo nebo vlevo.
Nezapomene v objednávce uvést, zda
žaluzie bude s boèním fixaèním vedením
3) Do køídla - mìøíme šíøku (š) a výšku (v)
sklenìné výplnì køídla.
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Návod na montáž
Samotná montáž meziskelní žaluzie:
Co budete potøebovat
?
vrtaèka
?
vrták o prùmìru 8mm
?
kladívko a høebíèky
?
køížový šroubovák
?
dlátko

1) Zkontrolujeme si, zda rozmìr žaluzie odpovídá šíøi okna.
2) Do okenního rámu (køídla) peèlivì vymìøíme a vyvrtáme dva
otvory vrtákem o prùmìru
8mm pro volný prùchod høídele a provázkù.
3) V místì, kde jsme navrtali otvory, vysekáme drážku ve
vnitøním prostoru venkovního
køídla, která nám slouží k volnému prùchodu ohebné høídele
a prùchodky.
4) Zasuneme vìšáèky do ložisek žaluzie.
5) Na šòùrku navlékneme prùchodku a bowden, a pomocí høebíèku upevníme
k okennímu rámu (køídla).
6) Pøišroubujeme nebo pomocí høebíèkù upevníme žaluzií do okenního rámu (køídla)
a zároveò provleèeme vyvrtanými otvory ovládací bowden a šòùrku.
7) Zkontrolujeme, zda žaluzie funguje bez problému a jestli je umožnìn volný prùchod
šòùry.
8) Nasadíme ovládací táhlo na bowden.
9) Na provázek navleèeme koncovku (hrušku) a zajistíme uzlíkem.
10) Namontujeme držák táhla a zajišovací koleèka na provázky k rámu okna.
11) Montáž žaluzií s vedením provádíme s použitím fixaèního úhelníku.

Samotná montáž vnitøní žaluzie:
Co budete potøebovat
?
køížový šroubovák
?
vruty do døeva

1) Zkontrolujeme si, zda rozmìr žaluzie odpovídá šíøi okna.
2) Peèlivì vymìøíme umístìní žaluzie a upevníme otoèné
interiérové vìšáky.
3) Upevníme samotnou žaluzii do pøipravených otoèných
vìšákù.
4) Nasadíme prùhledné plastové táhlo sloužící k ovládání žaluzie.
5) Na provázek navleèeme koncovku (hrušku) a zajistíme uzlíkem.
6) Zkontrolujeme, zda žaluzie funguje bez problému a jestli je umožnìn volný prùchod
šòùry.
7) Montáž žaluzií s vedením provádíme s použitím fixaèního úhelníku:
- do spodní lišty rámu okna upevníme univerzální spodní úchyt vedení žaluzie
- odsazení úchytu žaluzie záleží vždy na dané situaci montáže
- konec silonu pøimìøenì vypneme vedení žaluzie

