NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ PRO INTERIÉROVÉ ROLETY JAZZ
Roletu je možno umístit do otvoru (např. Na okenní křídlo) nebo před otvor (na strop nebo na
stěnu). Montáž je možno provést také neinvazivně – bez vrtání.

Šířku a výšku rolety měříme tímto způsobem:

MONTÁŽ PŘED OTVOR (NAD OKNO)
Šířka (Š) – zpravidla uvádíme šířku rolety o 200 mm širší než je skutečná šířka otvoru.
Výška (V) – uvádíme celkovou výšku požadované rolety.

MONTÁŽ NA OKENNÍ KŘÍDLO (DO OSTĚNÍ)
Šířka (Š) – měříme skutečnou šířku požadované rolety.
Výška (V) – uvádíme celkovou výšku požadované rolety.
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NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ
POZOR! Chceme-li vycházet z šíře látky, tak je potřeba připočítat 30mm k šíři rozměru. Tímto
získáme rozměr pro výrobu. Rozměr pro výrobu je vždy včetně bočních montážních desek, jak je
zobrazeno na obrázku!
Tolerance výroby u interiérových rolet je u šířky ±1 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutné
konzultovat s technikem.

NÁVOD NA MONTÁŽ PRO INTERIÉROVÉ ROLETY JAZZ
MONTÁŽ ŠROUBY

Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem,
vyrovnáme a zaznačíme místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a
nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.

MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ

Podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme
plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání
nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým
držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní zkontrolujeme
funkčnost roletky.
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