
NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY 

- Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí 

látky jak při montáži, tak při používání (hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele). 

- Dbejte na dostatečně pevné uchycení držáků rolety hlavně na straně ovládání. 

- Uchycení do ostění nebo na zeď pomocí hmoždinek - dodržujte doporučenou vzdálenost  

od hrany stěny, odpovídající minimálně jedné délce hmoždinky (záleží na pevnosti stěny,  

jde o možnost odštípnutí rohu stěny při roztahování hmoždinky).  

U montáže v blízkosti krajů se doporučuje natočit hmoždinky v otvoru tak, aby směr rozpínání

hmoždinky působil rovnoběžně s hranou. 

Používejte hmoždinky určené pro materiál vašich stěn. Pokud je s roletou dodán instalační materiál,

nemusí být vhodný pro použití ve vašem případě.   

- Při montáži je vhodná spolupráce další osoby. 

Vlastní montáž: 

1. Přiložíme roletu na požadované místo i s držákem na straně ovládání, označíme polohu pro

upevnění, roletu sejmeme a poté tento držák rolety připevníme. 

2. Nasadíme do něj roletu i s druhým držákem, vyrovnáme do vodorovné polohy (nejlépe pomocí

vodováhy, i malý sklon se projeví při navíjení látky) a označíme si polohu pro uchycení 

druhého držáku. 

3. Vyjmeme roletu a připevníme druhý držák podle označení. 

4. Roletu nasadíme do držáků. Nejdříve roletu nasadíme do držáku na straně ovládání, pak nacvakneme

osu rolety do druhého držáku. Pokud jde o novější typ držáku s pojistným kolíčkem, pak osu rolety

zajistíme proti vypadnutí zasunutím pojistného kolíčku nejlépe z vrchu do držáku, výstupkem na

kolíčku směrem k oknu. 

5. Doraz na řetízku (spojku) připevníme tak, aby při odvíjení látky nedošlo k úplnému odvinutí látky

z hřídele a aby se odvíjení zastavilo v námi požadované výšce. Vždy musí zůstat pár otáček látky

namotáno na hřídeli, z výroby je s tím počítáno a přidáno. 

6. Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou. 

V případě potřeby sundání rolety z držáků, nejdříve roletu úplně navineme, pak vyjmeme pojistný kolíček a mírným

tlakem vysuneme osu rolety z držáku a roletu sejmeme. 

U staršího typu držáků (oblá varianta, stále se používá u barevného sladění) uvolníme roletu z držáku tím, že
posuvnou osu rolety zatlačíme přiměřeným nástrojem otvorem v boku držáku. 

Zatlačení osy si ulehčíme nadlehčením rolety, kterou musíme přidržovat proti pádu. 



Rámy oken i stěny bývají z různých
materiálů, a proto šrouby nejsou součástí
balení výrobku. Vhodný typ šroubů vám
doporučí ve specializované prodejně.

ROLETA JAZZ 25
montážní návod (při použití bílých držáků rolety)





Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí 
látky jak při montáži, tak při používání (hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele).






