


Súpis kotviaceho materiálu
Na montáž budete potrebovať:

● meter,
● vodováha,
● ceruzka,
● kladivko,
● aku skrutkovač,
● príklepovú vŕtačku a vrtáky podľa podkladného materiálu,
● bity PZ2, PH2, nadstavec na šesťstrannú hlavu 8 a 10,
● imbusové kľúče,
● kľúč maticový č. 10 a 13,
● montážny/nastavovací kábel,
● gola sadu,
● sadu skrutkovačov.

Na montáž žalúzie s purenitovými boxmi navyše:
● hmoždinky s priemerom 10 mm,
● skrutky 5x60 mm, do purenitu 4x15 mm, do zakladacej lišty 3x15 mm.

Priznané vonkajšie žalúzie
Úchyt do stropu bez krycieho plechu

● hmoždinky 8 mm priemer, dĺžka skrutiek podľa zateplenia,
● bez zateplenia - hmoždinka 8x50 mm, skrutka 4,5 - 6 mm, dĺžka 60 - 70 mm.

Uchytenie vodiacej lišty k rámu okna
● skrutky 5x16 mm až 5x20 mm (keď je silný rám).

Uchytenie priznanej vodiacej lišty do ostenia
● hmoždinky 6x40 mm, skrutky 4x50 mm.
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Uchytenie priznanej vodiacej lišty do ostenia so
zateplením

● neodporúčame uchytávať lišty do polystyrénu (nie je materiál na kotvenie).  .

Uchytenie podomietkovej vodiacej lišty
● skrutky TEX 3,5x20 mm.

Úchyt do strop/stena s krycím plechom
● hmoždinky 8 mm priemer, dĺžka skrutiek podľa zateplenia,
● plech sa uchytáva pomocou skrutiek cez držiak žalúzie - skrutky TEX 4,8x16 mm, alebo nity

s podložkou 4x20 mm.

Samonosné vonkajšie žalúzie
● uchytáva sa pomocou dlhých skrutiek cez vodiacu lištu, horný box sa nekotví,
● dĺžka skrutiek podľa zoskladania vodiacej lišty (dlhá skrutka, ale hlavička do 10 mm

priemeru, aby prešla predvŕtaným otvorom vo vodiacej lište).

Purboxy a vonkajšie
● hmoždinky 8 mm priemer, skrutka podľa zateplenia (priemer 8 mm, alebo troška menšia,

aby sa hmoždinka neroztrhla),
● skrutky 6x70 mm,
● ak sú potrebné purenitové podložky tak 6x80 mm až 6x90 mm,
● držiak pre žalúziu sa uchytáva do boxu samoreznou krátkou skrutkou.
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