Fotonávod na vyměření a objednání horizontálních žaluzií
řady Systém 25, Systém 25 Large

1) Zaměření šířky horizontální žaluzie Systém 25
Šířku horizontální žaluzie měříte těsně u skla a to od levé vnitřní strany po pravou vnitřní
stranu zasklívací lišty a to včetně gumového těsnění.

Vyměřili jste 36,5 cm, do formuláře zapište 365 mm!

TIP! Šířku žaluzie je vždy dobré měřit ve třech místech – uprostřed, nahoře a dole, kdyby
bylo okno například křivé. Pokud vyměříte rozdílné rozměry, uveďte do objednávky
nejmenší naměřenou hodnotu.

2) Zaměření výšky horizontální žaluzie Systém 25
Výšku žaluzie měříme ve stejné hloubce zasklívacích lišt jako šířku.

Zaměřili jste 125,5 cm + 1,5 cm do formuláře zadáte v mm 1270 mm.

TIP! Abyste dosáhli co nejlepšího zastínění, tak doporučujeme k vyměřené výšce přičíst
1,5 cm

Máte vyměřeno?
Pak stačí provést jednoduše objednávku na https://www.labona.sk/horizontalne-zaluzie .
Zde si zvolíte z horizontálních žaluzií řady Systém 25, Systém 25 Large. Vyplníte jednoduché tři kroky
a můžete Vaši objednávku odeslat.

Zadejte Vámi vyměřené rozměry do políček šířka a výška v mm. Pozor na limitní omezení!
Minimální vyrobitelná šířka a výška žaluzie je 300 mm. Šířka pak nesmí být větší než 2000 mm a výška 2200
mm. Celková plocha nesmí přesáhnout 2,5 m2.

Vyberte ze vzorníku barvu Vašich žaluzií. Jako první zvolte barvu lamel a následně barvu horního profilu. O nic
víc se již starat nemusíte, veškeré ostatní komponenty sladíme automaticky za Vás!

TIP! Nevíte si rady s výběrem? Lamely můžete sladit podle prvků ve vašem interiéru nebo vsadit na
osvědčenou klasiku. Nejpoužívanějšími odstíny lamel jsou základní bílá 1 a třpytivá stříbrná 713.
Barva profilu se dává standardně dle barvy okna. Pokud máte bílá okna, zvolte i bílou barvu profilu. Pro ty, kteří
mají okna v imitaci dřeva, zde máme nabídku nástřiků horního profilu Decoral.

V posledních krocích objednávky zvolte provedení žaluzií. Na výběr máte z Interiérová ( šňůrka/táhlo),
Meziskelní (mezi dvě skla – starší typ oken) a Řetízek (ovládané řetízkem o průměru 3,2 mm), dále stranu
ovládání při pohledu z interiéru, tedy stranu, na které bude vyveden ovládací řetízek. Standardně se zadává
strana naproti okenní klice.
Rozhodněte se, zda budete chtít žaluzie v celostínícím provedení, v takzvaném domyku. U klasického provedení
žaluzií jsou v lamelách po stranách otvory, kterými prochází páska a vodící silon. Těmito „očky“ po té prochází
do místnosti světlo. U celostínícího provedení jsou tyto otvory umístěny až v zadní části lamely, díky čemuž při
zaklopení lamel dosáhnete úplného zastínění. Příplatek za toto provedení je 10%, protože žaluzie je pak složena
z více lamel.
Posledním krokem je zvolení typ uchycení a vedení. Na výběr z uchycení máte SR 30 vhodná na stěnu nebo na
rám okna, SR 30/1 vhodná do stropu nebo mezi zasklívací lišty, SR 20 mezi zasklívací lišty, která je opatřena
krycím plechem, A20/2 + můstek se dává mezi zasklívací lišty pokud, nemůžete zvolit SR 30/1 z důvodu úzké
zasklívací lišty (16,5 mm), A20/3 + můstek se zvolí v případě, že zasklívací lišta je úzká (25 mm). Vedení volíte dle
možnosti uchycení. Bez vedení bude žaluzie ve volně visící. IS 29 se uchytí silon shora do zasklívací lišty. Konzola
A 70 se uchytí do čela pomocí držáků. Úhelník A 77 se používá, když je žaluzie předsazená a není možné silon
uchytit v zasklívací liště.

Máte vyplněno?
Pak stačí jen přidat žaluzii do košíku a odeslat objednávku.

Pokud budete potřebovat pomoc s Vaší objednávkou, nebo budete mít jakékoli dotazy, tak nás neváhejte
kontaktovat na info@labona.sk nebo na tel. +421 233 329 126

www.labona.sk

