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ZAMĚŘENÍ ŽALUZIÍ
Rozměry zadané do objednávky budou vyrobeny. Rozměry proto zadávejte již s ohledem
na potřebné vůle. Jako výrobní šířka a výška se měří rozměry mezi zasklívacími lištami.

Při hloubce zasklívacích lišt pod 18 mm (rozměr A)
je nutno použít podložky. Síla podložky je 4 mm.
Potřebu podložek připište do objednávky.

Zasklívací lišta kolmá ke sklu.
U zasklívacích lišt kolmých ke sklu, odečtěte od
naměřené šířky cca 3 mm pro dostatečnou vůli
pro montáž a lehký pohyb lamel.
k výšce lze přidat 10 mm
pro lepší dosednutí na spodní
zasklívací lištu

Detail profilu.
U hodně šikmých a vysokých
zasklívacích lišt, lze měřit šířku
a výšku v místě dosahu profilu
žaluzie. Zmenší se tím boční
mezery mezi lamelami a
zasklívacími lištami.
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Žaluzie ECO - návod na montáž

POZOR!!!
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Žaluzii před připevněním neroztahujeme, každou manipulaci se žaluzií před připevněním
(pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze!
Jiná manipulace znamená riziko nevratného poškození!

VLASTNÍ MONTÁŽ:
1. sejmeme krytky z horního profilu (obr. 1), zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, zda
její rozměr odpovídá požadované šířce a zda se ovládání nachází na požadované
straně, při malé hloubce zasklívacích lišt podložíme boky horního profilu podložkami,
2. žaluzii připevníme k okennímu rámu pomocí vrutů (obr. 2), nejlépe do zasklívací lišty,
u dřevěných oken otvory pro vruty předvrtáme,
vruty neutahujeme úplně, konec vodící struny by měl vyčnívat z boku horního profilu,
později se bude za tento konec struna napínat (obr. 6),
3. na spodní zasklívací lištu označíme polohu (obr. 3) a následně vyvrtáme otvory pro
napínací kolíky vodící struny (obr. 4),
plastová okna - vrták 2,5 mm, dřevěná okna * viz poznámky pro montáž níže,
4. do otvoru vsuneme strunu s uzlíkem, vsuneme kolíček (obr. 5), kolíček přidržíme
v otvoru a tahem za strunu uchopenou nad kolíčkem kolíček zajistíme,
5. vodící strunu napneme tahem za její konec (obr. 6), zajistíme mezi profilem a oknem
dotažením vrutů nebo obtočením kolem vrutu a následným dotažením,
vruty dotahujeme s citem, přečnívající strunu zkrátíme na cca 5 cm, konce struny
zastrčíme zboku do horního profilu žaluzie,
6. nasadíme krytky na horní profil a zahákneme ovládací tyčku do očka převodu (obr. 7),
na ovládací provázky navlékneme koncovou kuželku a vytvořením velkého uzlíku
v požadované poloze zajistíme,
zkontrolujeme funkčnost žaluzie,

Poznámky pro montáž:
V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky
do zasklívací lišty shora (obr. 4), volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací
lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo.
Je důležité určit správnou hloubku vrtání!
* Při montáži na dřevěná okna do spodní zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem do dřeva otvory
pro duté fixační šrouby Ø 4 mm (obr. 4), sloužící pro pevnější upevnění kolíčků fixační
struny (obr. 8). Hloubka vyvrtaných otvorů je min. 15 mm. Do otvorů vešroubujeme duté
fixační šrouby pomocí křížového nebo malého plochého šroubováčku.
U tvrdého dřeva zasklívacích lišt lze fixační šrouby vynechat a vyvrtat otvory Ø 2,5 mm.

eshop.zaluzieroletysite.cz

