
Návod na 
montáž
hliníkové žaluzie

Pro správnou instalaci a funkci žaluzie provádějte montáž výhradně podle tohoto návodu.

Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů a zda rozměr odpovídá požadované šířce a výšce. 
Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže nebo žaluzie nám prosím sdělte. 

K montáži budete potřebovat
- vrtačku
- křížový šroubovák

- vrták Ø 3,2 mm
- kleště
- nůžky

Montážní postup

! Neroztahujte žaluzii               
Při montáži je nutné přiložit žaluzii k oknu 
ještě staženou. Spustit můžete pouze již 
namontovanou žaluzii. Nesprávnou 
manipulací hrozí poškození žaluzie.

1 Sundejte krytky                                         
na levé i pravé straně žaluzie. Při hloubce 
rámu menší než 20 mm podložte žaluzii na 
obou stranách přiloženými podložkami. 
(pokud jste tuto možnost zvolili při 
objednávce)

2 Přišroubujte žaluzii                                        
Přiložte žaluzii nahoru ke sklu a 
přišroubujte k okennímu rámu pomocí 
dvou nebo čtyř přiložených šroubů. 
Šroubujte výhradně do zasklívací lišty, aby 
nedošlo k poškození okenního křídla.
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3 Připevněte vodící silon             
Natáhněte svisle dolů silony a naznačte na 
rámu místo vyvrtání otvoru pro fixační 
kolíček. Vrtákem Ø 3,2 mm opatrně 
vyvrtejte otvory. Do otvoru vložte konec 
silonu s uzlíkem a zatlačte fixační kolíček.

4 Natáhněte vodící silon               
V horní části žaluzie zatáhněte za silon, 
vedení napněte a zajistěte. Přebytečné 
konce odstřihněte a zbylé konce silonů 
zastrčte do horního profilu žaluzie.

5 Nasaďte krytky profilu          
na obou stranách žaluzie.

6 Přišroubujte držák řetízku                      
2 přiloženými šrouby šrouby jen do 
zasklívací lišty.

! Varování!                      
Malé děti se mohou uškrtit na smyčkách 
řetízků, které slouží k ovládání žaluzie. 
Mohou si šňůry řetízek omotat kolem krku. 

- Abyste zabránili zamotání nebo 
uškrcení, umístěte tyto řetízky mimo 
dosah dětí.

- Do blízkosti řetízků nestavte postele 
nebo nábytek

- Zajistěte, aby se řetízky nezamotávaly 
nebo netvořily smyčky

7 Obsluha a údržba               
Seznamte se s návodem na obsluhu a 
údržbu žaluzií. Ke stažení na 
www.stineni.cz/e-shop/hlinikova-zaluzie

722 221 112                               
722 221 

eshop@stineni.cz Stínění.cz
Biskupská 3330/8
702 00 Ostrava

v pracovních dnech 9 - 17hod
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