
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. 

- 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. Nejprve připevníme na požadované místo držák rolety pro plochý čep rolety, ke kterému je upevněn 

pružinový mechanismus (musí být vždy upevněn vlevo při pohledu ven). 

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. Pro snazší nasazení lze středy držáků  vy-

sunout (po lehkém zatlačení na pojistku uprostřed směrem k roletě). 

Nejdříve nasadíme do držáku plochý čep tak, aby byl ve svislé poloze,  

pak nasuneme osu rolety do druhého držáku.  Zasuneme středy 

držáků. 

5. Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem 

dolů, nikdy stranou. 

Napnutí pružiny rolety. 

V případě, že jde roleta jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a ručně otočíme s celou roletou o 

několik otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku rolety. 

Při zbytečně silném napružení pár otáček uberte. Při ručním navíjení přidržujte roletu proti samovolnému 

roztočení. 

Ovládání rolety. 

Při ovládání je třeba postupovat s citem, roleta nemá možnost nastavení krajních poloh 

(dorazů). Nedoporučuje se proto ovládání přenechávat dětem. 

Stažení - tahem dolu za provázek, při zastavení pohybu dojde k aretaci polohy.

Vytažení - krátkým tahem dolu dojde k odaretování polohy, plynulým pohybem 

vzhůru 

                  dojde k vytažení, při zpomalení nebo při zastavení dojde k aretaci polohy. 

                  Při vytahování musí být navíjení přibrzďováno, při samovolném navíjení (roztočení) 

                  může díky velké rychlosti dojít k poškození rolety nebo okolí. 
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