
Vyměření 
vertikální 
žaluzie
Náš průvodce vysvětluje, jak měřit nejrozšířenější typ okenního otvoru. Máte-li kastlíková okna, atypická okna, 
nebo máte nějaké dotazy týkající se měření, stačí nám zavolat a rádi pomůžeme.

Informace
- Všechny žaluzie jsou vyráběny na zakázku podle zadaných rozměrů, proto dbejte pozornosti při měření. 
-- Naměřené hodnoty musí být v milimetrech.

- Změřte všechna okna, i když se zdá, že mají stejnou velikost.

- Podívejte se na překážky, jako jsou kliky oken, zásuvky, nábytek, poplašná čidla a ujistěte se, že žaluzii 
nebude nic překážet.

! Rozměry vertikální žaluzie                          
Šířka žaluzie je rozměr k vnějším stranám 
kolejnice. Výška je celková výška lamel s 
kolejnicí.

Umístění vertikální žaluzie před otvorem s oknem
Tento způsob umístění žaluzie je nejčastější. Rozhodněte se, kolik chcete žaluzií překrývat okno - doporučujeme 
přesah 150 mm na každé straně. Šířka stažených lamel je cca 10% šířky vertikální žaluzie. 

1 Změřte šířku oblasti,        
kterou chcete žaluzií zakrýt.                
Tento rozměr je šířka vertikální žaluzie, 
kterou zadáte do objednávkového 
konfigurátoru.
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2 Změřte výšku oblasti,      
kterou chcete, aby žaluzie zakryla.         
Zapište si rozměr a odečtěte cca         
10-40 mm jako mezeru mezi lamelami a 
parapetem, nebo podlahou.                   
Tento rozměr je výška žaluzie, kterou 
zadáte do objednávkového konfigurátoru.

! Montáž na stěnu.           
Pokud chcete připevnit žaluzii na zeď, 
zaškrtněte v posledním kroku konfigurátoru 
možnost “stěna” a budou vám přibaleny 
konzoly pro montáž profilu.  

Umístění vertikální žaluzie do otvoru s oknem
Méně častý způsob umístění žaluzie. Nosný profil žaluzie má výšku 25 mm a může bránit otevírání oken. 

1 Změřte šířku otvoru                 
v horní, střední a dolní části. Zapište si 
nejmenší rozměr a odečtěte cca 5 mm. 
Tento rozměr je šířka žaluzie, kterou 
zadáte do objednávkového konfigurátoru.
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2 Změřte výšku otvoru.       
Zapište si rozměr a odečtěte cca        
10-40 mm jako mezeru mezi lamelami a 
parapetem, nebo podlahou.                 
Tento rozměr je výška žaluzie, kterou 
zadáte do objednávkového konfigurátoru.
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Lihovarská 689/40a 
718 00 Ostrava Kunčičky

v pracovních dnech 9 - 17hod
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