ROLETA MINI
Dostępna również w wersji Dzień-Noc

Miejsce montażu

skrzydło okienne

Sposób montażu

możliwość przykręcenia, przyklejenia lub zawieszenia przy użyciu:
• uchwytów przyklejanych lub przykręcanych
• podkładek zwiększających powierzchnię klejenia
• zaczepów PcV lub metalowych (krótkie do standardowych okien, długie do okien z mikrowentylacją)
wersja Dzień-Noc: listwa montażowa PcV (na zaczepy PcV lub przyklejana)

Kolory

biały, brąz, złoty dąb (bez struktury) wersja Dzień-Noc: biały, brąz

Sposób utrzymania
tkaniny przy oknie

rzep, żyłki, magnes ,wersja Dzień-Noc: żyłki

Sterowanie

mechanizm łańcuszkowy ze stopem
• zaszyta listwa PcV (standard)
• listwa stalowa w kolorach: biały, brąz, srebrny lakierowany, srebrny
dąb 1 , dąb 2 , dąb 3, wiśnia , mahoń , orzech, wenge,
UWAGA:listwy stalowej nie stosujemy do tkanin słomkowych typu T320
• falbana ozdobna oklejona lamówką wsuwaną do stalowej listwy
• wyższa listwa aluminiowa (biały, brąz) odkryta lub owinięta tkaniną
(zatyczki w kolorach biały, brąz, szary)
• wersja Dzień-Noc: aluminiowa rurka (biała, brąz) z zatyczkami

Wykończenie dolne

WZORY FALBAN

Min. szerokość

35 cm (szer. tkaniny)

Max. szerokość

150 cm (szer. tkaniny)

Max. wysokość

w zależności od tkaniny (tabela na stronie 1)

WYMIARY

zaczepy do bezinwazyjnego montażu.

zaczep metalowy długi

zaczep PCV regulowaniy

zakres
regulacji

zaczep PCV

Uchwyt PcV z wkładką wydłużoną
(roletki do drzwi balkonowych)
zaczep metalowy

Uchwyt PcV z wkładką standard

Podkładka zwiększająca powierzchnię klejenia

regulacji
16-22 mm

zaczep dolny PcV do roletek z żyłkami (biały, brąz, bezbarwny)

POMIAR

KLAMKA

Szerokość tkaniny lub szerokość całkowita roletki – tkanina powinna zakrywać szybę wraz z listwami przyszybowymi.
Wysokość całkowita roletki (wysokość skrzydła okiennego).
Różnica między szerokością tkaniny a szerokością całkowitą to 4 cm.
maksymalna szerokość tkaniny

MONTAŻ
1. Roletkę mocujemy do skrzydła okiennego.
2.Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca powieszenia roletki – najlepiej przy użyciu poziomicy. 3. W zależności od wybranego sposobu montażu uchwyty przyklejamy, przykręcamy lub
wieszamy symetrycznie w górnej części skrzydła okiennego. Między uchwytami
umieszczamy roletkę, razem z wkładkami jak na rysunkach poniżej. W przypadku klejenia należy wcześniej przygotować podłoże (oczyszczenie miejsc klejenia
środkiem odtłuszczającym np. spirytusem). Montaż na zaczepy – może okazać się
konieczne podklejenie zaczepów (jeżeli zaczepy przy uchylonym/otwartym oknie
z łatwością się przesuwają).

4. Przy całkowitym rozwinięciu roletki na rurce

powinno pozostać około półtora zwoju tkaniny.

5. W przypadku nieprawidłowo-

ści w zwijaniu tkaniny należy sprawdzić wypoziomowanie roletki. korekty dokonujemy poprzez przesunięcie uchwytu mocującego lub wykonujemy następujące
czynności:

W przypadku roletek z listwą obciążającą i falbanką istnieje możliwość demontażu falbanki:
1. z listwy wyciągamy z jednej strony zatyczkę,
2. wysuwamy falbankę i wkładamy zatyczkę.
Podczas podnoszenia i opuszczania tkaniny nie należy wykonywać gwałtownych
ruchów, gdyż może to doprowadzić do nieprawidłowego zwijana się tkaniny.

klik

klik

sposób umieszczenia standardowej wkładki w uchwycie

klik

demontaż
Wkładkę łożyskową wysuwamy
z uchwytu wcześniej wyciskając
zatrzask zgodnie z rysunkiem.
W przypadku wkładki standardowej zatrzask jest widoczny
w górnej części uchwytu.
Zatrzask wkładki wydłużonej
znajduje się przy podstawie
uchwytu (trudniejszy dostęp).
Tkanina maksymalnie opuszczona

Tkanina maksymalnie podniesiona

sposób umieszczenia wkładki wydłużonej w uchwycie

Ustawienie maksymalnego podniesienia (zwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez
skrócenie łańcuszka i wpięcie złączki łańcuszka od strony okna. Ograniczenie maksymalnego opuszczenia (rozwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez wpięcie dodatkowej
złączki łańcuszka od strony pomieszczenia (złączka w komplecie).

Montaż rzepów

a. całkowicie rozwijamy roletkę aż do ukazania się rurki
b. po przeciwnej stronie naklejamy na rurce niewielki kawałek taśmy (np. lakierniczej)
c. podnosimy tkaninę i sprawdzamy prawidłowość zwijania
d. jeżeli tkanina dalej „ucieka” na jedną ze stron – czynności a-b powtarzamy doklejając
doklejając dodatkowe kawał ki taśmy aż do momentu prawidłowego zwinięcia tkaniny.

Żyłkę mocujemy w uchwytach (jeżeli mniejszy otwór jest zatkany – należy przekłuć go igłą).
Następnie przewlekamy żyłkę przez oczko w zatyczce listwy obciążającej tkaninę. W dolnej
części skrzydła okiennego umieszczamy zaczep i mocujemy w nim żyłkę. Po sprawdzeniu
naciągnięcia żyłki niepotrzebną końcówkę obcinamy. Kolory zaczepów żyłki: biały, brąz oraz
bezbarwny (przezroczysty).

MONTAŻ DZIEŃ - NOC
Uchwyty, zaczepy górne oraz wkładki do zawiązania żyłki wsuwamy do listwy
montażowej. We wkładkach przy listwie montażowej mocujemy żyłkę. Roletkę wieszamy na skrzydle. W dolnej części skrzydła mocujemy uchwyty do prowadzenia
.

żyłkowego, naciągamy żyłkę i blokujemy.
Po zamontowaniu roletki należy całkowicie rozwinąć tkaninę i sprawdzić ustawienie brzegów tkaniny tylnej względem przedniej. Jeżeli brzegi tkaniny się nie
pokrywają należy je wyrównać poprzez przesunięcie tylnej tkaniny umieszczonej
w listwie montażowej.

Montaż magnesów
LISTWA MONTAŻOWA

