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NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ

VYMĚŘENÍ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ
Vertikální je možno umístit do otvoru nebo před otvor (na strop nebo na stěnu).
Šířku vertikální žaluzie změříme tímto způsobem:
a) upevnění do otvoru
Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší než
je skutečná šířka otvoru.
b) upevnění na otvor
Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší než je skutečná šířka
otvoru.
Vertikální žaluzie vyrábíme s přesností na +-2mm do šíře 6 000 mm.
Výšku vertikální žaluzie změříme tímto způsobem:
Měří se celková výška včetně horního profilu.
a) výška k parapetu
Od skutečné celkové výšky se odečítá 10 až 30 mm a výsledný rozměr je rozměr
pro objednávku.
b) výška k podlaze
Od skutečné celkové výšky se odečítá 30 až 50 mm a výsledný rozměr je rozměr
pro objednávku.
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MONTÁŽ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ
Místo montáže si připravíme tak, že na stěnu či strop (podle požadovaného umístění) si označíme
kraje vertikální žaluzie podle objednané šíře. Z obou stran pak následně vyznačíme místo pro
umístění krajních držáků žaluzie. Z pravidla je umístění krajních držáku 100 – 150 mm od krajů
žaluzie. Podle počtu dodaných držáku následně rozpočítáme umístění zbylých držáků tak, aby
rozestupy byly rovnoměrné.
Následně provedeme montáž držáků dle typu zdiva na hmoždinku. Před dotažením všech držáků se
ujistíme, že jsou všechny držáky v jedné linii. Poté všechny držáky dotáhneme.

U montáže na stěnu provádíme montáž konzoly s držákem stejným způsobem.
Dbáme na dostatečnou vzdálenost od stěny, aby mezi stěnou a žaluzií byl prostor pro pohyb
látek a jejich otáčení.
Nyní provedeme upevnění horní lišty vertikální žaluzie tak, že lištu vložíme nejprve jedním okrajem
do držáků a následně nacvakneme i druhý okraj.

S řetízkem nijak nemanipulujeme, aby nedošlo k špatnému otočení háčků na jezdcích!
V tuto chvíli můžeme na háčky jezdců pověsit látky. Jezdci by měli být kolmo k profilu.
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Následně do dolní části látkových lamel vložíme jednotlivá závaží a všechny lamely následně
propojíme dodaným řetízkem, který si následně dle potřeby zkrátíme. Zkrácení doporučujeme
provést až po propojení všech látkových lamel.

Montáž je tímto dokončená. Můžeme provést kontrolu funkčnosti vertikální žaluzie.
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