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INSTRUKCJA MONTAŻU
VERTICALI

montaż do sufitu
1- wieszak sufitowy
2- szyna
3- panele
4- obciążnik do lameli
5- łańcuszek z klipsami

1. ustalamy odległość osi żaluzji od ściany okiennej pamiętając, że lamele w położeniu
otwartym będą wisiały o około 5 cm bliżej okna,
2. należy upewnić się czy wiszące żaluzje nie będą haczyły przy obracaniu o parapet,
grzejnik, regulator temperatury itp.,
3. ustalamy położenia uchwytów montażowych zaczynając od strony mechanizmu
operacyjnego szyny; pierwsze dwa uchwyty zamocowane obok siebie powinny
znaleźć się około 10 cm od mechanizmu; wszystkie uchwyty montujemy po dwa obok
siebie. Uchwyty montować w linii prostej.
4. wiercimy otwory fi 8mm pod kołki rozporowe
5. wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe (klipy) w położeniu prostopadłym
do osi żaluzji z noskami do wyczepiania od strony wnętrza pokoju,
6. przy bardzo nierównym suficie pod uchwyty montażowe (klipy) należy włożyć
podkładki korygujące tak aby szyna po wpięciu była prosta i nie uległa odkształceniu
7. wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30
stopni krawędzią dalszą w górę, wkładamy tą krawędź w uchwyty montażowe a
następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do usłyszenia trzasku

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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montaż do ściany
1- kątownik
2- wieszak sufitowy
3- szyna
4- lamele
5- obciążnik do lameli
6- łańcuszek z klipsami

1. ustalamy wysokość zawieszenia żaluzji i delikatnie ołówkiem oznaczamy linię
poziomą przy pomocy poziomicy (w przypadku gdy sufit jest nierówny, zaleca się
montowanie szyny równolegle do sufitu),
2. ustalamy położenie kątowników montażowych: pierwszy około 10 cm od mechanizmu
3. oznaczamy miejsca otworów pod kołki rozporowe (po dwa na każdy kątownik)
wiercimy otwory fi 8mm, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe,
4. zaczepy do wpięcia szyny ustalamy w położeniu prostopadłym do osi szyny i
wpinamy szynę

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

