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TEXTILNÍ ROLETKA - zaměření a montáž
ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

KLIKA

20mm

20mm

20mm

ŠÍŘKA,
ROZMĚR PRO OBJEDNÁNÍ A VÝROBU

ZÁVAŽÍ LÁTKY

VODÍCÍ LIŠTA

15mm
lepící páska

18mm

VÝŠKA,
ROZMĚR PRO OBJEDNÁNÍ A VÝROBU

60mm

42mm

17mm

20mm

Roleta OPTIMA má hliníkový kryt návinu a hliníkové hnědé a stříbrné vodící lišty. Bílé vodící lišty, boky krytu
návinu a koncovky lišt jsou plastové.
Montáž se provádí nalepením na křídlo okna pomocí oboustranné lepící pásky, která je z výroby nalepena na
krytu i lištách. Plocha pro nalepení musí být rovná, suchá, zbavená nečistot a mastnoty.
POZOR
Horní kryt návinu látky se připevňuje na rám
okna. Aby bylo možné po připevnění rolety
otevření křídla okna na 90°, musí být při
otevření křídla okna mezera mezi rámem
okenního křídla a špaletou minimálně 42 mm.
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STRANA 14

V pøípadì zamìøení pro montáž do otvoru, je nutné poèítat s tím,
že celková šíøka boxu je cca o 32 mm vìtší než rozmìr pro výrobu.
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NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY OPTIMA
UPEVNĚNÍ OBOUSTRANNOU LEPICÍ PÁSKOU

-

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.
Místo pro nalepení musí být suché, zbavené prachu a případné mastnoty.
Před konečným přilepením si pečlivě označte polohu rolety i lišt.
Po přilepení už nelze box rolety ani lišty posunovat.

Montáž:
Před montáží ověříme šířku boxu a délku lišt přiložením na místo určení.
1. Plocha pro nalepení musí být suchá, zbavená nečistot a mastnoty.
2. Box s návinem látky přiložíme k horní části rámu okna, vystředíme, a pomocí vodováhy vyrovnáme
do vodorovné polohy (křídlo okna nemusí být vodorovně) a vyznačíme polohu boxu pro přilepení.
3. Sejmeme ochrannou pásku na oboustranné lepicí pásce nalepené na boxu rolety
a přilepíme na místo dle vyznačené polohy.
4. Přilepíme krycí lišty. Začneme směrem od boxu návinu. Kraj lišty přiložíme těsně k boxu,
a postupně odkrýváme lepicí pásku na krycí liště a lištu přitlačením přilepujeme na své místo.
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.
5. Dorazy na řetízku (další spojku nebo plochou zarážku) připevníme tak, aby se odvíjení a navíjení
zastavilo v námi požadované poloze.
6. Při ovládání řetízkem veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou.
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