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Návod na vymeranie a 
objednanie horizontálnych 
žalúzií HIT  

  

1) Vymeranie šírky horizontálnej 
žalúzie 

Šírku horizontálnej žalúzie meriate tesne pri skle a to od ľavej 
vnútornej strany po pravú vnútornú stranu zasklievacej lišty a to 
vrátane gumového tesnenia.  
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TIP!  Šírku žalúzie je vždy dobré merať v troch miestach - uprostred, 
hore a dole, keby bolo okno napríklad krivé. Ak vymeriate rozdielne 
rozmery, uveďte do objednávky najmenšiu nameranú hodnotu.  
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2) Vymeranie výšky horizontálnej 
žalúzie  

Výšku žalúzie meriame v rovnakej hĺbke zasklievacích líšt ako šírku. 

  

 
TIP! Aby ste dosiahli čo najlepšie zatienenie, odporúčame k vymeranej 
výške pripočítať 15 mm. 

 

Hĺbka zasklievacej lišty  
Dištančné podloženie sa používa k vypodloženiu medzi horným 
profilom žalúzie a rámom okna. Táto dištancia je nutná v prípadoch, 
kedy je zasklievacia lišta príliš úzka. K otočeniu lamely žalúzie je 
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potrebná určitá vzdialenosť od skla, ktorá je vyznačená na fotografii. 
Podložky vám dodáme v najbližšej farbe k hornému profilu. 

 

 

Kedy je potrebné dištančné podloženie? 

● Hĺbka zasklievacej lišty 19 mm a viac – nie je potrebné dištančné 
podloženie 
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● Hĺbka zasklievacej lišty 15 - 19 mm – je potrebná jedna podložka 
na každú stranu 

● Hĺbka zasklievacej lišty 11 - 15 mm – sú potrebné dve podložky 
na každú stranu  

 

Máte vymerané? 
  
Potom stačí urobiť jednoducho objednávku na 
https://www.labona.sk/horizontalne-zaluzie-hit-i 
 
Vyplníte niekoľko jednoduchých krokov a môžete Vašu objednávku 
odoslať. 
 

1. TYP ŽALÚZIE 

Aké sú rozdiely v type žalúzie? 

● HIT I 
○ Najobľúbenejší typ horizontálnej žalúzie s 

hranatým horným krytom 

● HIT II  
○ Horizontálna žalúzia so zaobleným horným 

krytom 
○ Žalúzia má prepracovanejšiu hornú časť, ktorá 

zabraňuje prieniku svetla 
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2. ROZMERY 

  
Zadajte Vami vymerané rozmery do políčok šírka a výška v mm. 
Pozor na limitné obmedzenie!  
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 2,5 m2.  

3. FAREBNÉ PREVEDENIE 

 
  

  
Vyberte zo vzorníka farbu Vašich žalúzií. Ako prvú zvoľte farbu lamiel 
a následne farbu horného profilu. O nič viac sa už starať nemusíte, 
všetky ostatné komponenty zladíme automaticky za Vás! 
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TIP! Neviete si rady s výberom? Lamely môžete zladiť podľa prvkov 
vo vašom interiéri alebo vsadiť na osvedčenú klasiku. 
Najpoužívanejšie odtiene lamiel sú základná biela 1 a strieborná 
trblietavá 713.  
Farba profilu sa dáva štandardne podľa farby okna. Ak máte biele 
okná, zvoľte aj bielu farbu profilu. Pre tých, ktorí majú okná v imitácii 
dreva, tu máme ponuku nástrekov horného profilu Decoral.  

4. ŠPECIFIKÁCIA 

  
V posledných krokoch objednávky zvoľte stranu ovládania. Ovládanie 
žalúzie sa najčastejšie umiestňuje na opačnú stranu okna, než je 
kľučka. Manipulácia s retiazkou je tak jednoduchšia. Posudzuje sa z 
čelného pohľadu na okno. 
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Máte vyplnené?  

  
Potom stačí iba pridať žalúziu do košíka a odoslať objednávku.  
 
Ak budete potrebovať pomoc s Vašou objednávkou, alebo budete mať 
akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@labona.sk alebo 
na tel +421 233 329 126.  

www.labona.sk 
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