Instrukcja montażu - żaluzje pionowe - vertikale
MONTAŻ SZYNY - DO SUFITU
•
•
•
•
•

Ustalamy odległość szyny żaluzji od ściany okiennej pamiętając, że lamele w położeniu otwartym będą wisiały o
około 5 cm bliżej okna
Należy upewnić się czy wiszące żaluzje nie będą, haczyły przy obracaniu o parapet, grzejnik,
regulator temperatury itp.
Ustalamy położenia uchwytów montażowych zaczynając od strony mechanizmu szyny. Pierwszy uchwyt
powinien znaleźć się około 10 cm od mechanizmu. Uchwyty należy montować w linii prostej
Wiercimy otwory 8mm pod kołki rozporowe, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe (klipy)
w położeniu prostopadłym do żaluzji z noskami do wyczepiania od strony wnętrza pokoju
Wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30° krawędzią dalszą w górę,
wkładamy tę krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu
aż do usłyszenia trzasku

MONTAŻ SZYNY - DO ŚCIANY
•
•
•
•

Ustalamy wysokość zawieszenia żaluzji i delikatnie ołówkiem oznaczamy linię poziomą przy pomocy poziomicy
Ustalamy położenie uchwytów montażowych kątowych: pierwszy około 10 cm od mechanizmu
Oznaczamy miejsca otworów pod kołki rozporowe (po dwa na każdy kątownik) wiercimy otwory Ø8mm,
wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe. Zaczepy do wpięcia szyny ustalamy w położeniu
prostopadłym do osi szyny
Wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30° krawędzią dalszą w górę,
wkładamy tę krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do
usłyszenia trzasku

ZAWIESZANIE LAMEL TEKSTYLNYCH
•
•
•
•
•

Przy wpinaniu lamel wózki powinny być tak ustawione, aby lamele znalazły się w położeniu prostopadłym do linii
okna (żaluzja otwarta zsunięta)
Jeśli wieszane lamele tekstylne mają prawą i lewą stronę należy upewnić się, aby prawa strona w położeniu
otwartym była widoczna od strony wejścia do pomieszczenia
Wpinając lamele należy materiał tekstylny ścisnąć przy otworze wieszaka tak, aby zaczep wózka nie dostał się
pod materiał (utrudnia to ewentualne późniejsze wyczepienia lameli).
Wpiąć wszystkie lamele, umieścić w dolnych kieszeniach obciążniki lamel oczkami do łańcuszka w górę,
sprawdzić działanie całej żaluzji i właściwe zawieszenie lamel
Wpiąć łańcuszek dolny najpierw od strony okna a potem od strony pomieszczenia.

