Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej
žalúzie na retiazku

1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku
- vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty:

Do zasklievacej lišty

Na rám okna

Do stropného ostenia Na stenu

A) Do zasklievacej lišty

Š = Šírku žalúzie meriate tesne pri skle a to od ľavej vnútornej strany po pravú vnútornú
stranu zasklievacej lišty a to vrátane gumového tesnenia. Pozor! Pre montáž do zasklievacej
lišty je potreba mať hĺbku rámu minimálne 25 mm.
V = Výšku žalúzie meriame v rovnakej hĺbke zasklievacích líšt ako šírku

Príklad vymerania: Šírka = 1105 mm vymeraná od ľavého gumového tesnenia po pravé gumové
tesnenie x Výška = 1650 mm vymeraná od horného gumového tesnenia po spodné gumové
tesnenie. Hrubo označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.

TIP! Šírku žalúzie je vždy dobré merať v troch miestach - uprostred, hore a dole, ak bolo okno
napríklad krivé. Ak nameriate odlišné rozmery, uveďte do objednávky najmenšiu nameranú
hodnotu.

B) Na rám okna

Š = Šírku žalúzie meriate vrátane zasklievacej lišty až po okennú kľučku od ľavej strany po
pravú.
V = Výšku žalúzie meriate vrátane zasklievacích líšt od hornej hrany po spodnú. K nameranej
výške odporúčame pripočítať + 50 mm.
TIP! Horný profil žalúzie má rozmery 25 x 24 x 0,4 mm. Ak požadujete väčší presah žalúzie
pripočítajte ho k nameraným rozmerom.

Príklad vymerania: Šírka = 1115 mm vymeranie od okennej kľučky po druhú stranu vrátane
zasklievacej lišty x Výška 1655 vymeranie vrátane zasklievacej lišty + 50 mm odporúčané
pripočítanie pre uchytenie na rám okna = 1705 mm. Hrubo označené rozmery zadávate do
objednávkového formulára.

C) Do stropného ostenia

Š = Meria sa skutočná šírka otvoru (ostenie) vrátane horného profilu, od ktorého sa odpočíta
-5 mm.
TIP! Horný profil má rozmery: 25 x 24 x 0,4 mm
V = Meria sa celková výška požadovaného zatienenia vrátane horného profilu.
TIP! Horný profil má rozmery: 25 x 24 x 0,4 mm

Príklad vymerania: Šírka 1105 mm vymeranie od ľavého ostenia po pravé ostenie a od
rozmeru odčítate - 5 mm, ktoré odporúčame = 1100 mm x Výška = 1650 mm vymeranie od
horného ostenia po spodné ostenie. Hrubo označené hodnoty zadávate do
objednávkového formulára.

D) Na stenu / Na strop

Š = Meriate šírku vrátane zvoleného presahu. Minimálne odporúčame na každú stranu
pripočítať + 50 mm.
V = Meriate požadovanú výšku žalúzie vrátane horného profilu. Alebo odporúčame
minimálne pripočítať k výške nábal žalúzie podľa tabuľky nižšie.

Výška žalúzie (mm)

Klasik prevedenie výška nábalu (v mm) vr.
horného profilu

500

50

1000

60

1500

70

2000

80

2500

90

Príklad vymerania: Šírka 1105 mm vymeranie od ľavého ostenia po pravé ostenie + 50 mm
odporúčaný presah vľavo + 50 mm odporúčaný presah vpravo = 1205 mm x Výška 1650
vymeranie od horného ostenia po parapet + 80 mm v tomto prípade hodnota z tabuľky
nábalu = 1730 mm. Hrubo označené hodnoty zadávate do objednávkového formulára.

Máte vymerané?
Potom stačí vykonať jednoducho objednávku na https://www.labona.sk/horizontalne-zaluzie-naretiazku.
Vyplníte jednoduché kroky a môžete Vašu objednávku odoslať.
* Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm. Pozor na limitné
obmedzenia!

Poznámka: Minimálna vyrobiteľná šírka a výška žalúzie je 300 mm. Šírka potom nesmie byť väčšia ako
2000 mm a výška 2200 mm. Celková plocha nesmie presiahnuť 4,4 m2. Pokiaľ chcete opatriť žalúziu brzdou
minimálna šírka je 400 mm.

2. Farba produktu
Farba profilu

Farba lamely

Vyberte zo vzorkovníka farbu Vašich žalúzií. Ako prvú zvoľte farbu horného profilu a následne
farbu lamiel. O nič viac sa už starať nemusíte, všetky ostatné komponenty zladíme
automaticky za Vás!

TIP! Neviete si rady s výberom? Lamely môžete zladiť podľa prvkov vo vašom interiéri alebo staviť na
osvedčenú klasiku. Najpoužívanejšími odtieňmi lamiel sú základná biela 1 a trblietavá strieborná 713.
Farba profilu sa dáva štandardne podľa farby okna. Pokiaľ máte biele okná, vyberte aj bielu farbu
horného profilu. Pre tých, ktorí majú okná v imitácii dreva, tu máme ponuku nástrekov horného profilu
Decoral.

3. Špecifikácie
V posledných krokoch objednávky zvoľte prevedenie žalúzií. Vyberte stranu ovládania pri
pohľade z interiéru, teda stranu, na ktorej bude vyvedená ovládacia retiazka. Štandardne sa
zadáva strana naproti okennej kľučke.
Rozhodnite sa, či budete chcieť žalúzie v celotieniacom prevedení, v takzvanom domyku. Pri
klasickom vyhotovení žalúzií sú v lamelách po stranách otvory, ktorými prechádza páska a
vodiaci silon. Týmito "očkami" po tom prechádza do miestnosti svetlo. U celotieniacom
prevedení sú tieto otvory umiestnené až v zadnej časti lamely, vďaka čomu pri zaklopení lamiel
dosiahnete lepšie zatienenie. Príplatok za toto prevedenie je 10%, pretože žalúzia je potom
zložená z viacerých kusov lamiel.

Posledným krokom je zvolenie - typ uchytenia a typ vedenia. Zakliknite typ uchytenia, podľa
ktorého ste žalúzie vymeriavali, a my Vám dodáme správne úchyty pre montáž. Ďalej si zvoľte
typ vedenia. Bez vedenia bude žalúzia voľne visiaca. Konzola A 70 sa uchytí do čela pomocou
držiakov. Uholník A 77 sa používa, keď je žalúzia predsadená.

Do zasklievacej lišty

Na rám okna

Do stropného ostenia Na stenu

Máte vyplnené?
Potom stačí len pridať žalúziu do košíka a odoslať objednávku.

Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať akékoľvek otázky, tak nás neváhajte
kontaktovať na info@labona.sk alebo na tel. +421 233 329 126.

www.labona.sk

