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TEXTILNÍ ROLETKA - ZAMĚŘENÍ
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Textilní roletku Collete není možné montovat na kulaté a šikmé zasklívací lišty oken.
Pro montáž je nutné, aby zasklívací lišta okna měla rovnou plochu MINIMÁLNĚ 10 mm.
Montáž krycích lišt se provádí nalepením oboustranou lepící páskou, která je již z výroby na liště připravena.
Roletka neslouží k úplnému zatemnění, v oblasti vodících lišt a boxu může mírně prostupovat světlo.
Celková šířka horního boxu látky je cca o 50 mm širší než objednávaná šířka látky.

Šířka pro objednání je šířka látky.
Rozměr A pro výpočet šířky látky měříme vždy nahoře, dole a uprostřed okna, pro výpočet
použijeme nejmenší naměřený rozměr. Při určování šířky látky pro objednání je nutné počítat
s koncovkami spodního závaží, která přečnívají přes šíři látky a také s potřebnou vůlí pro lehký
pohyb spodního závaží látky mezi zasklívacími lištami okna (viz. detail vedení závaží látky níže).

ZAMĚŘENÍ
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zasklívací lišta okna
10 mm

10 mm
pro nalepení krycích lišt

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ŠÍŘKA LÁTKY = ROZMĚR PRO OBJEDNÁNÍ = A - 12 mm
(od naměřeného rozměru A se odečte potřebná vůle)

68 mm

Doporučená celková vůle 12 mm (na každé straně 6 mm vůle mezi látkou
a zasklívací lištou = cca 3 mm vůle mezi závažím látky a zasklívací lištou)
platí u kolmých zasklívacích lišt plastových oken.
Vůli přizpůsobte sklonu nebo případným nerovnostem zasklívacích lišt.
DETAIL VEDENÍ ZÁVAŽÍ LÁTKY
KRYCÍ LIŠTA

Závaží látky

10mm
Plastová
koncovka závaží

ROZMĚR PRO VÝROBU
VÝŠKA

25mm

32 mm
ZÁVAŽÍ LÁTKY
S KARTÁÈKEM

Závaží látky
Látka
Krycí lišta

doporučená vůle 3 mm

kraj látky

2,5 přesah
koncovky
přes látku

12
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16 mm
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NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY COLLETE
UPEVNĚNÍ VRUTY S PŘILEPENÍM KRYCÍCH LIŠT

-

Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při
montáži, tak při používání (hrozí odtržení látky od navíjecí hřídele).
Při manipulaci a montáži nechte látku navinutu na hřídeli. Pro připevnění používejte vruty přiměřeného průměru a délky (při upevnění do zasklívací lišty
zvolte délku vrutu s ohledem na výšku zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození skla okna). Pokud je
s roletou dodán i spojovací materiál, nemusí být vhodný pro použití ve všech případech.

Montáž:

1.
2.
3.
4.

5.
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Před montáží ověříme šířku boxu a délku lišt přiložením zkusmo na místo určení.
Vysuneme boční krytky boxu návinu (viz obr.), a tím si uvolníme přístup k otvorům pro vruty.
Box s návinem látky přiložíme k horní zasklívací liště okna, vystředíme a pomocí
vodováhy vyrovnáme do vodorovné polohy (křídlo okna nemusí být vodorovně).
Box rolety přišroubujeme. Před montáží do dřeva otvory pro vruty označíme a
předvrtáme (vrtákem průměru cca ½ průměru vrutu).
Přilepíme krycí lišty. Plocha pro nalepení musí být suchá, zbavená nečistot a mastnoty.
Začneme směrem od boxu návinu. Konec krycí lišty přiložíme k boxu a postupně odkrýváme
lepicí pásku a lištu přitlačením přilepujeme na své místo. Krycí lišty lepíme na kraj zasklívací lišty
okna co nejvíce směrem ke středu okna tak, aby lepicí páska na liště dosedla celou plochou.
Než odstraníme ochranu lepicí pásky, je vhodné zkusmo přiložit krycí lišty na místo a
označit si polohu lišt na rámu okna. Po přilepení už nelze lišty posunout.
Po přilepení krycích lišt, nasuneme zpět boční kryty boxu návinu látky.
Dorazy na řetízku (další spojku nebo plochou zarážku) připevníme tak, aby se odvíjení
a navíjení zastavilo v námi požadované poloze.
Při ovládání řetízkem veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna, nikdy stranou.

