TEXTILNÍ ROLETA

MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY
(včetně držáků)

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY
(včetně držáků)

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

šířka s ohledem
na kliku okna

MONTÁŽ NAD OKNO (na zeď)

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY
(včetně držáků)
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ZAMĚŘENÍ - MONTÁŽ ŠROUBY

TECHNICKÉ INFORMACE
Šířka rolety se udává včetně držáků.
Je-li na křídle okna klika, pak při zaměření
i při montáži pamatujte na tuto překážku.

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY
28mm

57mm

45mm

25mm

50mm

KOVOVÝ DRŽÁK
ROLETKY
ŠÍŘKA LÁTKY
16mm
16mm
ROZMĚR PRO OBJEDNÁNÍ
20mm
20mm

LEVÝ

PRAVÝ

ROZMĚR PRO OBJEDNÁNÍ

28mm

PRAVÝ

ŠÍŘKA LÁTKY
19mm
16mm
ROZMĚR PRO OBJEDNÁNÍ

ODVÍJENÍ LÁTKY
Ke zdi = standardní provedení

DRUHY MONTÁŽE
MONTÁŽ NA KŘÍDLO

Int.

Ext.

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

Int.

Ext.

ZÁVAŽÍ LÁTKY

8 mm

Ovádání rolety
Při ovládání je třeba postupovat s citem, roleta nemá 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 zpomylení nebo při zastavení dojde k aretaci polohy.
Při vytahování musí být navíjení přibržďováno, při samovolném navíjení
může díky velké rychlosti dojít k poškození nebo zaseknutí závaží rolety.

MONTÁŽ NAD OKNO

Int.

Ext.

MONTÁŽ

20 mm

Nejprve upevníme nosič s otvorem pro plochý čep,
ke kterému je upevněn pružinový mechanismus
(musí být vždy upevněn vlevo při pohledu ven).
Dále zaměříme a upevníme pravý nosič roletky.
Dbáme na vyrovnání rolety do vodorovné polohy
(nejlépe pomocí vodováhy).
Roletu do nosiče musíme nasadit tak, aby plochý
čep navíječe byl vždy ve svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETY
V případě, že jde roleta jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a otočíme s celou roletou o několik otáček ve
směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku rolety.
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