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Návod na montáž/Anleitung zur Montage/Assembly Manual
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Důležité! tento návod je platný současně s instrukcemi na údržbu! • Important! ce manuel est valable en même temps que les instructions d‘entretien!
Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren! • Important! Please keep together with care instructions!

Ważne! Proszę przechowywać z instrukcją pielęgnacji! • Внимание! Хранить вместе с инструкцией по эксплуатации!
Importante! questo manuale è valido insieme alle istruzioni di manutenzione!

David
Obdélník



Základní specifikace produktu:

Poznámka

Více plisse vedle sebe:

Mezera mezi plisse je cca 5 mm.
Potřebný odstup nosičů bude určen z výroby.
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Plisse volně visící s ovládáním šňůrou 
F 1

Mezní rozměry Plisse
Šířka (A) min. 150 mm

max.1 2300 mm
Výška (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
1závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse
Šířka (A) min. 150 mm

max.1 2300 mm
Výška (H) min. 300 mm

max. 2600 mm
1závisí na šířce látky

Výška nábalu
Výška plisse Výška nábalu

500 mm 50 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 80 mm
2600 mm 90 mm

Barvy profilů
 bílá matná  černohnědá matná

 stříbrná  antracitová matná

 bronzová 

Upozornění
• Možnost ovládání vpravo 

nebo vlevo (prosím uveďte).

22 mm

22 mm
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Pozor!

Šířka látky = šířka kolejnice

Koncové krytky přečnívají!
1 mm

Vzdálenost plisse - tabule skla: 
alespoň 5 mm!

5 mm

5 mm

5 mm



Vyměření Plissé žaluzie 

Rozměry pro objednání se zadávají v milimetrech 

Šířka S: šířku žaluzie měříme těsně u skla, od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní 
hraně zasklívací lišty včetně gumového či silikonového těsnění, a to ve třech místech - nahoře, 

uprostřed a dole. Nejmenší naměřená šířka se pak uvede do objednávkového formuláře ESHOPU.

Výška V: výšku žaluzie měříme ve stejné hloubce zasklívací lišty, jako šířku žaluzie, od horní lišty 
ke spodní. Tato výška se pak uvede do objednávkového formuláře ESHOPU.

TYP 2 - Dvousměrné: minimální hloubka 18mm
TYP 3 - Vyztužené: minimální hloubka 18mm
TYP 4 - Dvoulátkové: minimální hloubka 18mm
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Vyměření pro montáž mezi zasklívací lišty:

Pro případné rozměrové tolerance okna
zaměřte šířku S v několika bodech.

Objednávací šířka   = S
Objednávací výška = V

Objednávací šířka   = S mínus 4 mm
Objednávací výška = V

Kolmé zasklení

Objednávací šířka

Min. hloubka 21 mm

Sklo
Šikmé zasklení

Sklo

  Obj. šířka = S mínus 4 mm

Min. hloubka 21 mm

Vyměření pro montáž na rám okna / do zdi

X X

X

X

V

S

Při vyměřování dejte pozor na kování okna.

Objednávací šířka  = S včetně zvoleného
přesahu X

Objednávací výška  = V včetně zvoleného
přesahu X

X = zvolený přesah

Šířka S: v případě montáže na rám okna si změřte šířku skla a připočtěte si potřebný přesah žaluzie po 
stranách. Dejte pozor, aby Vám žaluzie nepřesahovala přes kliku okna. V případě montáže na zeď je 
požadovaná šířka zcela libovolná. Do objednávkového formuláře ESHOPU uvádějte celkovou požadovanou 
šířku žaluzie.

Výška V: v případě montáže na rám okna si změřte výšku skla a připočtěte si potřebný přesah 
žaluzie nahoře i dole. V případě montáže na zeď je požadovaná výška zcela libovolná. Do 
objednávkového formuláře ESHOPU uvádějte celkovou požadovanou výšku žaluzie.



2Platnost návodu / Ausgabedatum / Validity: 11.11. 2021

max. 90 cm5,5 
cm

5,5 
cm

17 mm

5 mm

5 mm

5 mm

19 mm

5 mm

5 mm

5 mm

17 mm 19 mm

!

!

2,2 mm  2,0 mm   1,5 mm 

Click!

Demontáž
Demontage 
Disassembly 
Demontaż 
Демонтаж
Smontaggio
Démontage

Horní upevnění
Falzmontage
Top fixing 
Montaż w świetle szyby

Монтаж в проем
Montaggio superiore
Montage supérieur
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Obsluha•Bedienung•Operation•Obsługa•Управление•Servizio•Service
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150 cm!
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min.
1500 mm!

min.
1500  mm!

VAROVÁNÍ Podle normy EN 13120

 Malé děti se mohou uškrtit na smyčkách stahovacích šňůr, řetízcích, páscích nebo vnitřních šňůrách, které slouží k ovládání produktu.
Mohou si šňůry také omotat kolem krku.

 Abyste předešli uškrcení a zamotání se, uchovávejte šňůry mimo dosah malých dětí.
 Přesuňte postele, dětské postýlky a nábytek směrem od ovládacích šňůr.
 Nesvazujte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou překroucené a nevytvářejí smyčku.
 Abyste snížili možnost takovéto nehody namontujte a používejte přiložená bezpečnostní zařízení podle pokynů k instalaci těchto zařízení.

 

VÝSTRAHA VYHOVUJE NORME EN 13120
 Malé deti sa môžu uškrtiť na slučkách na ťahacích šnúrach, reťaziach, páskach a vnútorných šnúrach, ktoré slúžia na ovládanie výrobku.

Takisto môže dôjsť k omotaniu šnúry okolo krku dieťaťa.
 Aby sa odstránilo riziko uškrtenia a zamotania, šnúry ukladajte mimo dosahu malých detí.
 Postele, postieľky a nábytok presuňte preč od šnúr na výrobkoch používaných na zaclonenie okna.
 Šnúry nezväzujte dohromady. Dbajte na to, aby sa šnúry nepretáčali a nevytvárali slučky.
 Na tieto výrobky nainštalujte v súlade s inštalačnými pokynmi pribalené bezpečnostné zariadenia a používajte ich. Znížite tým riziko výskytu takejto nehody.
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