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ZAMĚŘENÍ ŽALUZIÍ PRO MONTÁŽ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY OKNA
- žaluzie s krycím profilem, připevnění plastovými držáky viz. návod na montáž.

zasklívací lišta

šířka

zasklívací lišta

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.
Šířku měřte ve 3 místech – nahoře, uprostřed a dole, a jako výrobní použijte nejmenší
naměřený rozměr.

Hloubka zasklívacích lišt / rozměr A
Hloubka žaluzie je 20 mm.
Při hloubce zasklívacích lišt pod 20 mm je nutno při montáži
použít distanční podložky pod držáky.
Hloubku/počet podložek pod držák uvádíte v objednávce.
Síla podložky je 4 mm.

výška

Zasklívací lišty
s minimálním sklonem nebo kolmé.

k výšce lze přidat 10 mm
pro lepší dosednutí na spodní
zasklívací lištu

U zasklívacích lišt s minimálním sklonem nebo kolmých
ke sklu, odečtěte od naměřené šířky cca 2 mm pro
dostatečnou vůli pro montáž a lehký pohyb lamel.
šířka k objednání
= naměřená šířka - 2 mm

Žaluzie je vyráběna s tolerancí šířky ± 1 mm a s tolerancí výšky 0 až + 20 mm.
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ŽALUZIE SYSTÉM SŇŮRKA + TYČKA S KRYCÍM PROFILEM
MONTÁŽ ŽALUZIE MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

U dřevěných oken se otvory pro vruty musí předvrtat, jinak hrozí rozštípnutí zasklívací lišty.
Průměr vrtáku zvolte přiměřeně s ohledem na průměr vrutů.
Žaluzii v žádném případě před připevněním neroztahujte, hrozí nenapravitelné poškození!
• Zkontrolujeme, zda šířka žaluzie odpovídá požadované šířce, a zda se ovládání nachází
požadované straně.
• Sejmeme horní krycí profil (je-li nasazen na žaluzii)
• V závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení držáků žaluzie
pomocí podložek (obr. 2A a 3A).
• Přiložíme žaluzii k okennímu křídlu a přišroubujeme do zasklívací lišty každý držák (obr. 4A)
pomocí dvou vrutů. Držáky jsou již z výroby nasazeny v horním profilu, aby byla zajištěna
správná poloha v profilu žaluzie. Vruty umísťujeme do oválných otvorů držáku. U dřevěných
oken otvory předvrtáme, aby nedošlo k rozštípnutí zasklívací lišty (obr. 1A).
Pokud je žaluzie připěvňována na zasklívací lišty oblé nebo šikmé, a profil žaluzie po připevnění
nemá polohu kolmou ke sklu, vsuneme do otvorů v plastových držácích plastový zoubkovaný
doraz (obr. 5A) tak hluboko, až dosáhneme požadované polohy profilu. Dbáme přitom na to, aby
se tento doraz orientoval zuby směrem nahoru. Vruty se nedotahují naplno, dorazem se upraví
poloha profilu a potom se vruty dotáhnou.
• Seshora do spodní zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem otvory pro kolíčky vodících silonů
(plast - vrták ø 3,2 mm, dřevo - vrták ø 3 mm) (obr. 6A). V případě, že tvar nebo velikost
zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, zvolíme
otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty.
V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo.
Je důležité určit správnou hloubku vrtání! Umístění otvorů pro kolíčky rozměříme podle výstupů
struny z horního profilu žaluzie, nebo podle spodního profilu.
• Do otvoru vsuneme nejdříve strunu s uzlíkem a poté kolíček (obr. 7A). Kolíček přidržíme v
otvoru a tahem za strunu směrem nahoru kolíček zajistíme.
• V čele horního profilu jsou po stranách dvojité zajišťovací kolíčky silonů. Odklopením kolíčků a
zatažením za konce silonů provedeme jejich vypnutí. Zatlačením kolíčků zpět aretujeme silon v
napnutém stavu. Přebytečné konce silonu zkrátíme na cca 5 cm a zastrčíme do horního profilu
(obr. 8A).
• Poté do držáků horního profilu zacvakneme horní krycí profil tak, že musí být nacvaknut ve
všech držácích profilu žaluzie, s boční polohou s ohledem na výstupy ovládání (obr. 9A).
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System s krycím profilem – schéma postupu montáže
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