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MONTÁŽ

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

nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

POMÔCKY K MONTÁŽI:

• zvinovací meter

• vodováha

• elektrická vŕtačka a vrtáky podľa podkladového materiálu

• akumulátorová vŕtačka

• magnetický nadstavec, bity PZ2

• kladivko

• skrutky, hmoždinky

KONTROLA:

• Pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným 

problémom. Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže alebo rolety, oznámte - prosím - výrobcovi.

    

                     

                   

          

 

Šírka rolety (mm) Počet klipov (ks)

Prvý klip musí byť umiestnený vždy v rozteči 40 - 50 mm od kraja rolety.

VLASTNÁ MONTÁŽ S MONTÁŽNYM PROFILOM:

Pri rolete Verra a Verra Metal v prevedení s montážnym profilom sa roleta dodáva už z výroby v zostavenom stave. Pri 
vlastnej montáži je iba nutné umiestniť na stenu či strop v patričnej vzdialenosti montážne klipy, do ktorých sa samotná
roleta nacvakne. Potom už len zostáva skontrolovať spodnú koncovú polohu a celkovú funkčnosť rolety.

POČET KLIPŮ:

  

 

    NÁVOD NA MONTÁŽ: 
LÁTKOVÁ ROLETA



MONTÁŽ S MONTÁŽNYM PROFILOM:



Demontáž:



POZOR!!!

Podľa normy EN 13120:2014 musí byť žalúzia inštalovaná v súlade s 
nižšie uvedenými inštrukciami

V prípade použitia spojky s možnosťou rozdelenia musí 
byť dĺžka retiazky obmedzená nasledujúcim spôsobom:

1) Ak nie je špecifikovaná montážna výška (H0), 
bude dĺžka retiazky (H2) menšia než alebo rovná 
⅔ výšky žalúzie (viď obrázok): H2 ≤ 2/3 H. 

2) Ak je montážna výška (H0) zadaná, bude 
vzdialenosť od podlahy k spodnej časti 
ťahacieho lanka (H1) aspoň 0,6 m: H1 > 0,6 m. 

Nebezpečná slučka je odstránená v priebehu 
postupného pôsobenia zaťaženia 6 kg alebo najneskôr 
do 5 sekúnd po pôsobení.



V prípade použitia navĳaka musí žalúzia spĺňať požiadavky uvedené nižšie:

V plne roztiahnutej polohe, dĺžka šnúry (šnúr) musí byť obmedzená (navijak musí byť umiestnený nasledovne):

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

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.


