
 

NÁVOD NA MONTÁŽ 
HORIZONTÁLNA ŽALÚZIA UNIVERSAL 
- KLASICKÁ MONTÁŽ 

 
MONTÁŽ 

 
Montáž vykonávajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším 

nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi. 

POMÔCKY K MONTÁŽI: 

 vŕtačka, vrtáky, krížový skrutkovač, nôž, nožnice, kliešte

 
 

Pre drevené okná platí, že pre vruty sa musia otvory predvŕtať, inak hrozí odštiepenie zasklievacej lišty. Priemery vrtákov 

a typy vrutov obsahuje násl. tabuľka: 
 

 vrut vrták Ø 

pre uchytenie žalúzie s krycím profilom 3,9x16, 3,9x25 3 mm 

pre uchytenie držiaka retiazky 3,9x16 3 mm 

otvor pre napínací kolík 3,2 mm pre plast. a Al okná 3 mm pre drevené okná 

pre pevnú konzolu 3,9x16 3 mm 

pre uchytenie žalúzie bez krycieho profilu 3x12, 3x20 2 mm 

pre držiaky klik 3,2 mm pre plast. a Al okná 3 mm pre drevené okná 

 

 
KONTROLA: 

 pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru. Tým predídeme možným 

problémom. Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže či vlastné žalúzie, oznámte prosím 

výrobcovi.

 

VLASTNÁ MONTÁŽ: MONTÁŽ S KRYCÍM PROFILOM (PREVEDENIE RETIAZKA, ŠNÚRKA, KĽUKA, MOTOR) 

 zložíme horný krycí profil (ak je nasadený na žalúziu)

 skontrolujeme žalúziu v okennom krídle, či jej rozmer zodpovedá šírke okna, vykonáme kontrolu, či sa ovládanie 

nachádza na správnej strane. V prípade potreby zmeny nie je možné ovládanie prehodiť v žiadnom z prevedení žalúzie 

Systém 25. V tomto prípade odporúčame obrátiť sa na výrobcu. V závislosti na hĺbke a tvare zasklievacej lišty 

vykonáme prípadné podloženie žalúzie pomocou podložiek. Priložíme žalúziu k okennému krídlu a priskrutkujeme 

pomocou dvoch skrutiek každý držiak a to do zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu rámu. Držiaky sú už z 

výroby namontované v hornom profile, aby bola zaistená správna poloha pri montáži žalúzie na okenné krídlo. Ak je 

žalúzia opatrená brzdou (iba pri prevedení s retiazkou) je vždy umiestnený plastový držiak medzi prevodovku a brzdu, 

čím dochádza k zníženiu ovládacej sily žalúzie, poprípade sa zabráni jej deformáciám. Pri prevedení s kľučkou 

postupujeme obdobne. Tu tiež zabránime deformáciám horného profilu tým, že je držiak umiestnený hneď za 

prevodovku. 

 skrutky umiestňujeme do oválnych otvorov držiaka. Pri drevených oknách otvory predvŕtame, aby nedošlo k 

odštiepeniu zasklievacej lišty. 

 zhora do spodnej časti zasklievacej lišty vyvŕtame vrtákom otvory pre kolíčky vodiacich silónov 



 

 
 
 
 

 

V prípade, že tvar alebo veľkosť zasklievacej lišty neumožňuje vŕtať otvory pre napínacie kolíky do zasklievacej lišty zhora, 

volíme možnosť otvory pre kolíky vŕtať do čela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby sme nepoškodili 
vrtákom sklo. Je dôležité určiť správnu hĺbku vŕtania! O tomto spôsobe montáže musí byť zákazník informovaný vopred a 
svoj súhlas potvrdiť písomne v preberacom protokole. V každom prípade dbáme na to, aby bola zachovaná plná funkčnosť 
žalúzie i okna. 

obr. montáž zhora obr. montáž z čela 

 do otvoru vsunieme silón s uzlíkom a zatlačíme kolíček. Pri vŕtaní týchto dierok dbáme na to, aby rozteč otvoru 

k zasklievacej lište pre kolíček zodpovedala rozteči otvoru v hornom profile k zasklievacej lište.

 povytiahnutím silónov na čele horného profilu vykonáme ich napnutie. Zatlačením dvoch kolíčkov aretujeme 

silón v napnutom stave. Prebytočné konce silónu odstrihneme a zaistíme v hornom profile.

Ak je žalúzia montovaná do inej zasklievacej lišty ako 90-stupňovej a žalúzia nemá kolmú polohu ku sklu krídla, použijeme 

komponent tzv. ježka, ktorý vsúvame do otvoru v plastovom držiaku tak dlho, až dosiahneme požadovanej polohy. Dbáme 

pritom na to, aby sa tento komponent orientoval zubami smerom nahor. Skrutky sa nedoťahujú naplno, držiak sa zľahka 

prichytí, ježkom sa upraví poloha a potom sa dotiahnu skrutky. 

 

obr. držiak s ježkom pre horný krycí profil 
 

Následne do držiakov základného profilu zacvakneme horný krycí profil s bočnými krytkami tak, že musí držať v plastovom 

držiaku a musí byť miestom symetricky v strede okna. 

 vykonáme pripevnenie vymedzovača retiazky, pri plastových oknách a drevených eurooknách opäť len do 

zasklievacej lišty, prípadne namontujeme držiak pre fixáciu kľučky pri prevedení s kľučkou. Skontrolujeme 

funkčnosť žalúzie.



 

 
 
 
 

 

POZOR!!! 

 
 
 
 

Podľa normy EN 13120:2014 musí byť žalúzia inštalovaná v súlade s nasledujúcimi pokynmi: 

 
 
 
 

 

 

Retiazka: 

V prípade použitia skladacej spojky (platí pre typ Systém 25R): 

Dĺžka retiazky musí byť obmedzená nasledujúcim spôsobom: 

1) Ak nie je špecifikovaná montážna výška (H0), bude dĺžka retiazky (H2) menšia než alebo rovná 2/3 výšky žalúzie 

(viď obrázok): H2 ≤ 2/3 H. 

2) Ak je montážna výška (H0) zadaná, bude vzdialenosť od podlahy ku spodnej časti ťahacieho lanka (H1) aspoň 

0,6 m: H1 > 0,6 m. 

Nebezpečná slučka je odstránená v priebehu postupného pôsobenia záťaže 6 kg alebo najneskôr do 5 s po 

pôsobení. 



 

 
 
 
 
 
 

  
 

NA KAŽDÝ KONIEC RETIAZKY NASADIŤ JEDNU POLKU SPOJKY A NÁSLEDNE SPOJKU SPOJIŤ. 

 

 
V prípade použitia pevného napínacieho systému – kladky (platí pre Systém 25L): 

Dĺžka ťahacieho lanka musí byť obmedzená nasledujúcim spôsobom: 

Ak nie je montážna výška (H0) špecifikovaná, a 

i) ak je výška clony (H) menšia alebo rovná  2,5 m, dĺžka vyťahovacej šnúry (šnúr) (H2) musí byť menšia než 

alebo rovná 1 m (viď obrázok): H2 ≤ 1 m. 

ii) ak je výška žalúzie (H) väčšia než 2,5 m, dĺžka vyťahovacej šnúry (šnúr) (H2) musí byť menšia než alebo rovná 

výške clony mínus 1,5 m (viď obrázok 6): H2 ≤ H - 1,5 m. 

2) ak je montážna výška (H0) špecifikovaná, vzdialenosť od podlahy k dolnej časti vyťahovacej šnúry (šnúr) (H1) 

musí byť najmenej 1,5 m (viď obrázok): H1 > 1,5 m. 

b) vzdialenosť medzi dvomi prameňmi slučky nesmie byť väčšia než 50 mm v mieste výstupu z pevného napínacieho 

zariadenia. 



 

 
 
 
 
 

 

 
  

KLADKA BY MALA BYŤ UMIESTNENÁ TAK, ŽE RETIAZKA NESMIE BYŤ NAPNUTÁ ANI NESMIE 

VYPADNÚŤ! PRI ROZTIAHNUTÍ RETIAZKY NESMIE VZNIKNÚŤ MEDZERA VÄČŠIA NEŽ 50 mm! 

 

Ovládanie šnúrou (platí pre typ Systém 25S, SM, SW): 
 

Žalúzie musia spĺňať nasledovné požiadavky: 

 

1) v plne roztiahnutej polohe musí byť dĺžka vyťahovacej 
šnúry (šnúr) obmedzená (dve kolieska musia byť 

umiestnené nasledovne): 

2) ak nie je montážna výška (H0) špecifikovaná, a 

i) ak je výška clony (H) menšia alebo rovná 2,5 m, dĺžka vyťahovacej šnúry (šnúr) (H2) musí byť menšia než alebo 
rovná 1 m (viď obrázok): H2 ≤ 1 m. 

ii) ak je výška žalúzie (H) väčšia ako 2,5 m, dĺžka vyťahovacej šnúry (šnúr) (H2) musí byť menšia než alebo rovná 
výške clony mínus 1,5 m (viď obrázok): H2 ≤ H - 1,5 m. 

3) ak je montážna výška (H0) špecifikovaná, vzdialenosť od podlahy k dolnej časti vyťahovacej šnúry (šnúr) (H1) musí 
byť najmenej 1,5 m (viď obrázok): H1 > 1,5 m. 

b) Vyťahovacie šnúry musia splniť nasledujúce 
požiadavky: 

1) V prípade dvoch vyťahovacích šnúr: 

i) Vyťahovacie šnúry sa nesmú zamotať 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

VLASTNÁ MONTÁŽ: MONTÁŽ BEZ KRYCIEHO PROFILU (PREVEDENIE RETIAZKA, ŠNÚRKA) 

 skontrolujeme žalúziu v okennom krídle, či jej rozmer zodpovedá šírke okna, vykonáme kontrolu, či sa ovládanie 

nachádza na správnej strane. V prípade potreby zmeny nie je možné ovládanie prehodiť v žiadnom z prevedení 

žalúzie Systém 25. V tomto prípade odporúčame obrátiť sa na výrobcu.

 priložíme žalúziu k okennému krídlu a priskrutkujeme pomocou dvoch skrutiek kovový držiak a to do zasklievacej 

lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného rámu. Pri drevených oknách otvory predvŕtame, aby nedošlo k vyštrbeniu 

zasklievacej lišty. Do spodnej časti zasklievacej lišty naskrutkujeme pevné transparentné konzoly. Svorkovou 

skrutkou prevlečieme silón alebo lanko a vložíme do pevnej konzoly. Teraz rukou alebo kliešťami napneme silón 

alebo lanko a vo svorkovej skrutke utiahneme červík. Prebytočný silón alebo lanko odstrihneme.

 

V prípade, že tvar alebo veľkosť zasklievacej lišty neumožňuje vŕtať otvory pre napínacie kolíky do zasklievacej lišty zhora, 

volíme možnosť otvory pre kolíky vŕtať do čela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby sme nepoškodili vrtákom 
sklo. Je dôležité určiť správnu hĺbku vŕtania! O tomto spôsobe montáže musí byť zákazník informovaný vopred a svoj súhlas 
potvrdiť písomne v preberacom protokole. V každom prípade dbáme na to, aby bola zachovaná plná funkčnosť žalúzie i 
okna. 

 vykonáme pripevnenie vymedzovača retiazky (iba pre Systém 25R), pri plastových oknách a drevených eurooknách 

opäť len do zasklievacej lišty, prípadne namontujeme držiak pre fixáciu kľučky pri prevedení s kľučkou.

 skontrolujeme funkčnosť žalúzie.
 

POZOR!!! 
 

Pri montáži je nevyhnutne nutné žalúziu priložiť k oknu ešte nerozbalenú, naznačiť polohu skrutiek na okenné krídlo, 

namontovať žalúziu aj s vedením, a až potom ju môžeme spustiť. Každú manipuláciu so žalúziou pred montážou (ak je 

nevyhnutne nutná) robíme iba vo vodorovnej polohe! Iná manipulácia je zakázaná a na takto poškodené žalúzie nebude 

uznaná reklamácia!



 

 
 
 
 
 

 
NÁZORNÁ MONTÁŽ ŽALÚZIE BEZ KRYCIEHO PROFILU 

 


