
Standardy Montażu  

 

Montaż rolet / żaluzji do skrzydła okiennego (inwazyjny)  

Z zasady kasety rolet  czy rynny górne żaluzji są dokręcane do skrzydła okiennego bezpośrednio do 
listew okiennych jeśli tylko taka możliwość występuje.  

Jeśli okno nie posiada listew okiennych elementy te są dokręcane bezpośrednio do profilu okiennego.  

Wyjątkiem są kasety rolet B11 (od dołu) oraz w większości przypadków rolety w kasecie 
przestrzennej  gdzie nie ma innej możliwości jak dokręcenie kaset bezpośrednio do profilu okiennego.    
Prowadnice boczne (nie dot. Rolet dachowych) )są doklejane za pomocą dwustronnej taśmy 
piankowej.   

 

 

 

 

 

Montaż rolet w kasecie z prowadnicami ( system standard)  - Rolety klasyczne oraz Dzień noc  

Kaseta rolety jest przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do  listew okiennych  

Jeśli okno nie posiada listew okiennych roleta może być dokręcana do ramy okiennej  

Prowadnice boczne są doklejane za pomocą taśmy piankowej do listew okiennych  lub jeśli listwy 
okienne nie występują do profilu okna. 

 

 

 

 

 



  

Montaż żaluzji plisowanych / żaluzji aluminiowych 16mm. 25mm. / Żaluzji drewnianych 25mm. 

Mocowania żaluzji są przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do  listew okiennych  

Jeśli okno nie posiada listew okiennych roleta może być dokręcana do ramy okiennej  

 

 

 

 

 

Montaż rolet w kasecie z prowadnicami (system przestrzenny)  - Rolety klasyczne oraz Dzień noc 

Kaseta rolety jest przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do  ramy okiennej  

Prowadnice boczne są doklejane za pomocą taśmy piankowej do listew okiennych  lub do profilu 
okna 

 

 

 

 

Rolety B11 od dołu 

Kaseta rolety jest doklejana oraz przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do  ramy okiennej  

Prowadnice boczne są doklejane za pomocą taśmy piankowej do listew okiennych  lub do profilu 
okna. 



 

 

 

Rolety Dachowe  

Prowadnice rolety są dokręcane do profilu okiennego za pomocą niewielkich śrubek. Kaseta jest 
osadzana w prowadnicach.  

 

 

Plisy na okna dachowe 

Zarówno prowadnice boczne jak i mocowania plisy są dokręcane do profilu oka za pomocą 
niewielkich śrubek 

Montaż rolet / żaluzji do muru lub sufitu  

 

Wszystkie produkty nie zależnie od modelu jeśli są montowane do sufitu czy ściany są montowane w 
zależności od podłoża :  

- kołki rozporowe  

- kołki Molly / lub samowiercące  

- kołki do pustych przestrzeni  

- wkrętami do drzewa  

- wkrętami do profili aluminiowych  

 

 

Wszystkie nasze montaże są przeprowadzane starannie i  z zachowaniem ostrożności jednak w 
przypadku słabego   lub   niewłaściwie wykonanego  podłoża  może dojść podczas montażu do jego 
pęknięć lub uszkodzeń za co firma nie bierze odpowiedzialności.   

 



Podłoże gdzie ma odbyć się montaż musi być gładkie , stałe i odpowiednio wytrzymałe.  

Bezpośrednio w miejscach montażu naszych produktów  (w ścianach czy sufitach) nie mogą 
przebiegać żadne instalacje  elektryczne czy  rury wodno-kanalizacyjne.   

Za znajomość  w/w planów instalacji odpowiada zamawiający.  

 

 

Montaż moskitier  

Moskitiery ramkowe – okienne  

Są montowane w sposób bezinwazyjny   Wkładane w otwór okienny i blokowane za pomocą 
obrotowych blaszek  

 

Moskitiery drzwiowe / przesuwne / rolowane  

Wyżej wymienione systemy moskitier są zawsze dokręcane do ramy okiennej za pomocą wkrętów .  

Jeżeli okna posiadają wywietrzniki zewnętrzne  w większości przypadków muszą one zostać 
zdemontowane i na ich miejsce nachodzi moskitierą lub jej system prowadnic w zależności od 
modelu moskitier.   

 


