Fotonávod na vyměření a objednání japonské stěny

1) Zaměření šířky japonské stěny
Japonskou stěnu je možné umístit do otvoru nebo nad otvor.
1. Pro montáž do otvoru (úchyt STROP) se měří skutečná šířka otvoru, od které se
odečte -5mm.

Příklad vyměření šířky: Vyměřená šířka 2105 mm od levé strany po pravou stranu otvoru, mínus -5
mm doporučené odečtení pro montáž do otvoru. Šířka = 2100 mm. Tučně označený rozměr zadáte
do objednávkového formuláře.

2. Při montáži nad otvor (úchyt STĚNA nebo úchyt STROP) se uvádí skutečná šířka,
kterou požadujete zastínit (zpravidla o 200 mm větší, než je šířka otvoru, pokud to
místo pro montáž umožňuje).

Příklad vyměření šířky: Vyměřená šířka 2105 mm od levé strany po pravou stranu požadovaného
zastínění, ke které doporučujeme přičíst přesah zpravidla + 200 mm. Šířka = 2305 mm. Tučně
označený rozměr zadáte do objednávkového formuláře.
3. Při požadavku shrnování panelů mimo zastíněnou plochu, uveďte šířku profilu do
poznámky v objednávce.

Příklad vyměření šířky: Vyměřenou požadovanou šířku zastíněné plochy zadáte do objednávkového
formuláře a do poznámky v objednávce zadáte požadovanou šířku kolejnice. V tomto případě
doporučujeme objednávku nejprve řešit formou poptávky, do e-mailu info@labona.sk nám zašlete
požadované rozměry zastínění, ostatní specifikace a informaci, že chcete větší šířku kolejnice. My pro
Vás vypočítáme správnou šířku kolejnice, aby shrnování panelů mohlo být zcela mimo zastíněnou
plochu a zašleme cenovou nabídku.

2) Zaměření výšky japonské stěny
Měří se celková výška včetně horního profilu. Doporučujeme odečíst 30-50 mm ze skutečné
výšky.

Příklad vyměření výšky: Vyměřená výška 2315 mm mínus 30-50 mm doporučené odečtení z výšky.
Pro náš příklad jsme vybrali, že od vyměřené výšky odečteme 40 mm. Výška = 2275 mm. Tučně
označený rozměr zadáte do objednávkového formuláře.

Jaká je doporučená šířka kolejnice?
Počet požadovaných drážek závisí na celkové šířce zařízení. Doporučená šířka kolejnice je
kvůli ideální šíři látkových panelů.
 Šířka 1000-2000 mm – dvou drážková kolejnice
 Šířka 2000-3000 mm – tří drážková kolejnice
 Šířka 2000-4000 mm – čtyř drážková kolejnice
 Šířka 2500-5800 mm – pěti drážková kolejnice
Máte vyměřeno?
Pak stačí provést jednoduše objednávku na https://www.labona.sk/japonske-steny
Zde si zvolíte z provedení japonské stěny, která je vhodná pro váš interiér. Zvolit můžete dle celkové
šířky stěny. Vyplníte několik jednoduchých kroků 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 1000 mm. Šířka pak nesmí být větší než 5800 mm a výška 3200 mm.
Celková plocha nesmí přesáhnout 12,5 m2.

Vyberte ze vzorníku barvu Vaší japonské stěny. 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? Látky můžete sladit podle prvků ve vašem interiéru nebo zvolit jejich funkčnost
pro propustnost či pohlcení světla do interiéru. Nebo zvolit jako bytový doplněk z Luxusních látek například DUBL
9301 nebo SANT 2.

V posledních krocích objednávky zvolte typ stahování, způsob ovládání a montáže. Standardní je šňůra popřípadě
ovládací tyč nebo motor s ovladačem.
U japonské stěny nejsou dodávány spojovací materiály a to z důvodu, že nám není známo, jaké zdivo máte.

Máte vyplněno?
Pak stačí jen přidat počet kusů rolet 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. +420 233 329 126
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