ŻALUZJA PLISOWANA
Miejsce montażu
Sposób montażu
Kolory rynienek
Kolory prowadnic
Rodzaj proﬁlu

okna w płaszczyźnie pionowej, okna dachowe, ogrody zimowe,
plafony, świetliki
przykręcane lub nakładane na skrzydło okienne przy pomocy
zaczepu bezinwazyjnego (tylko do okien w płaszczyźnie pionowej)
proﬁle lakierowane: biały, brązowy (Ral 8017), beżowy, oksydowany,
antracyt (Ral 7016), złoty dąb (ze strukturą), orzech (ze strukturą)
biały, brązowy, beżowy, oksydowany
aluminiowy niski (standard)– rynienka o wysokości 13 mm
aluminiowy wysoki – rynienka o wysokości 20 mm

Maksymalne wymiary żaluzji z poszczególnych proﬁli na rysunkach poniżej.

model ab41

tkanina

Sterowanie

• tkaniny plisowane standardowe
• tkaniny plisowane honeycomb (kształt plastrów miodu) o doskonałych
właściwościach izolacyjnych, przepuszczające mniej światła do pomieszczenia.
W żaluzjach z tkanin honeycomb otwory przez które przepuszczone są sznurki
są niewidoczne.
uchwyt zamontowany na środku proﬁla (powyżej 120 cm – dwa uchwyty) lub sznurek
z mechanizmem blokującym

W przypadku zasłon montowanych wysoko możliwe jest zastosowania przedłużacza uchwytu (kolor
biały). Możliwe sterowanie elektryczne.

Max. wymiary

zależne od modelu oraz proﬁlu (informacja na rysunkach poniżej)
Zasłona plisowana umożliwia zsuwanie tkaniny zarówno od dołu, jak i od góry. Zastosowane proﬁle
oraz tkanina mieszczą się doskonale w przestrzeni ograniczonej listwami przyszybowymi, dzięki
czemu nie ograniczają otwierania okna bądź drzwi balkonowych.
Czyszczenie

model a011

zasłonę należy zdemontować i w całości płukać około 15 minut w słabym roztworze wody z płynem do
prania w temperaturze około 30 stopni. W przypadku zasłony sterowanej sznurkiem należy uważać, żeby nie
zamoczyć mechanizmu blokującego. Powolnymi ruchami otwierać i zamykać zasłonę w celu dokładniejszego
wyprania. Po wyciągnięciu zasłony z prania należy ją przepłukać czystą wodą. lekko ściskając zasłonę
rynienkami usuwamy nadmiar wody z tkaniny i proﬁli. zamkniętą zasłonę wieszamy na oknie na około 12
godzin. Podczas schnięcia kilkakrotnie podnosimy i opuszczamy żaluzję aby uniknąć sklejenia się materiału.
Po 12 godzinach całkowicie opuszczamy zasłonę do czasu wyschnięcia.

MODELE
ze względu na sporą liczbę możliwych rozwiązań, miejsc montażu oraz kształtów (trójkąty, trapezy, łuki) przedstawiono poniżej jedynie podstawowe, najczęściej zamawiane modele. W przypadku nietypwego rozwiązania

model db41 z prowadnicami – okno dachowe

konieczny jest kontakt z producentem. istnieje również możliwość wyprodukowania żaluzji z dwóch różnych tkanin.
kształty nietypowe produkowane są na proﬁlu wysokim.

ao10

sterowanie sznurkiem
proﬁl niski: max. 150×220 cm
proﬁl wysoki: max. 220×300 cm

ab41

sterowanie uchwytem
proﬁl niski: max. 80×220 cm
proﬁl wysoki: max. 200×300 cm

db41

z prowadnicami
do okien dachowych
sterowanie uchwytem
proﬁl niski: max. 80×220 cm
proﬁl wysoki: max. 200×300 cm

db11

do okien dachowych
sterowanie uchwytem
proﬁl niski: max. 150×220 cm
proﬁl wysoki: max. 200×300 cm

ao11

sterowanie sznurkiem
proﬁl niski: max. 150×220 cm
proﬁl wysoki: max. 220×300 cm

db21

do okien dachowych
sterowanie uchwytem
proﬁl niski: max. 80×220 cm
proﬁl wysoki: max. 200×300 cm
zaczep (mocowanie sznurka)
klips (mocowanie rynny)

–
–

ŻALUZJE PLISOWANE

POMIAR
Okno – montaż w świetle.
okna o listwach przyszybowych skośnych – szerokość i wysokość między
środkami uszczelek. okna o listwach prostych – szerokość i wysokość szyby bez uszczelek.

Proﬁl standard
Okno – montaż na ramie przy pomocy wieszaków bezinwazyjny.ch
szerokość łącznie z listwami przyszybowymi oraz wysokość skrzydła okiennego.
Okno dachowe.
szerokość/wysokość szyby oraz szerokość/wysokość krawędzi skrzydła.

Proﬁl niski

Montaż we wnęce przy pomocy kątownikó.w
szerokość i wysokość świała wnęki.
Montaż na wnęce przy pomocy kątownikó.w
szerokość całkowita zasłony oraz wysokość od górnej do dolnej krawędzi kątownika.
Tkanina Honeycomb

MONTAŻ

Modele bez rynny montowanej na stałe (np. aB41)
W górnej i dolnej listwie przyszybowej po obu stronach okna montujemy kwadratowe uchwyty ok. 1-1,5 cm
od brzegu. W zamontowane uchwyty wsuwamy plastikowe końcówki sznurka (1,2×2,5 cm) w celu ich naprężenia. Jeżeli sznurki nie są dostatecznie naprężone i żaluzja samoczynnie opada należy je skrócić poprzez
zawiązanie wyżej nowego supełka.

Montaż na zaczep bezinwazyjny
dostępne kolory: biały, brąz.
W zaczepie mocujemy kwadratowe uchwyty lub wieszaki.
Zaczep umieszczamy na skrzydle okiennym. W uchwytach
umieszczamy końcówki sznurka lub rynienkę. Zaczep dokręcamy śrubą główną i przykrywamy zaślepką.
Modele z rynną stałą (np. ao11, dB11, dB21)
W górnej listwie przykręcamy klipsy (wieszaki) montażowe ok. 3-4 cm od brzegu. Proﬁl zasłony zatrzaskujemy w zamontowanych wieszakach. W dolnej listwie w zależności od modelu montujemy wieszaki (model dB
11, dB 12) lub kwadratowe uchwyty i końcówki sznurka jak na rysunkach powyżej (aO 11).

Montaż prowadnic (okna dachowe model aB41)
Prowadnice do żaluzji plisowanych dachowych są uniwersalne. W zależności od producenta okna prowadnice montowane są zgodnie z powyższymi rysunkami (zaznaczono punkty oparcia prowadnicy o skrzydło
okienne).

Montaż na kątownikach (wnęka, okno)
dostępne kolory: biały, brąz, beż, srebrny.
W zależności od modelu w kątownikach umieszczamy
wieszaki metalowe lub kwadratowe uchwyty. Kątowniki
przykręcamy do ściany lub okna, pilnując równoległości
ich zamontowania.

