
HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, HORIZONTAL 
Montaž 

 

 
 

A  B C - D  

   
na rám okna na st nu do stropu ost ní (špalety) 

do stropu (místnosti) 
 

 

A na rám okna    

    
1. v horní ásti rámu okna 

edvrtejte otvor 
2. pomocí šroubu upevn te 
horní držák 

3. iložte sbalenou žaluzii k 
hornímu držáku a oto ením 
páky ho upevn te 

4a. v dolní ásti rámu 
edvrtejte otvor (zp sob 1) 

    

5a. P išroubujte dolní držák žaluzie. Napn te vodící lanko a 
upevn te jej pooto ením šroubu na škrtící t lísku 

4b. P edvrtejte otvor na 
parapetní desce (zp sob 2) 

5b. išroubujte plastový 
držák. Napn te vodící lanko a 
zatla te kovový klobou ek do 
držáku. 
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B na st nu    

    

1. na st  (v horní ásti) 
edvrtejte otvor 

2. pomocí šroub  upevn te 
horní držák 

3. p iložte sbalenou žaluzii k 
hornímu držáku a oto ením 
páky ho upevn te 

4. p išroubujte dolní držák 
žaluzie. Napn te vodící lanko a 
upevn te jej pooto ením 
šroubu na škrtícím t lísku. 

    

C do stropu ost ní (špalety)   

    
1. do stropu ost ní p edvrtejte 
otvor 

2. pomocí šroubu upevn te 
horní držák 

3. iložte sbalenou žaluzii k 
hornímu držáku a oto ením 
páky ho upevn te 

4a. v dolní ásti rámu 
edvrtejte otvor (zp sob 1) 

    
5a. išroubujte dolní držák 
žaluzie. Napn te vodící lanko a 
upevn te jej pooto ením 
šroubu na škrtícím t lísku. 

  
4b. P išroubujte plastový držák na parapet. Napn te silon - p es 

silon provlékn te kovový klobou ek a ud lejte uzel. Kovový 
klobou ek zatla te do držáku (zp sob 2) 
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D do stropu (miestnosti)   

    

1. do stropu p edvrtejte otvor 2. pomocí šroubu upevn te 
horní držák 

3. p iložte sbalenou žaluzii k 
hornímu držáku a oto ením 
páky ho upevn te 

4. išroubujte dolní držák 
žaluzie. Napn te vodící lanko a 
upevn te jej pooto ením 
šroubu na škrtící t lísku. 

    
POZOR!!! 

i montáži je nezbytn  nutné žaluzii p iložit ješt  vytaženou, nazna it polohu šroub  na montážní místo, namontovat 
žaluzii, a až potom ji m žeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií p ed montáží (pokud je nutná) provádíme pouze ve 
vodorovné poloze! Jiná manipulace je zakázána a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamace! 

    
 
 
 
 


