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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

śrubokręt śruby i kołki wiertarkapoziomica

linijka miarka piłka do metaluołówek

nożyczki 
do rolet

 i wertikali 
z tkanin

przycinak 
do lamelek 

(żaluzji 
pionowych)

PODSTAWOWE RODZAJE

Istnieje szeroki wybór rolet i żaluzji, które w zależności od potrzeb 
i indywidualnych gustów możemy dostosować do danego 
pomieszczenia. Nowoczesne, romantyczne, ekstrawaganckie czy 
klasyczne, wszystkie są praktyczne a jednocześnie upiększają nasze 
pokoje. Do podstawowych rodzajów należą:

 Żaluzje poziome tzw. weneckie - składają się z cienkich pasków- 
lameli ułożonych poziomo i zamocowanych na drabinkach sznurowych. 
Regulacja oświetlenia następuje poprzez zmianę nachylenia pasków 
żaluzji. Żaluzje poziome mogą być wykonane z PCV, aluminium 
i drewna. Ich budowa pozwala na montaż między ścianami, do sufitu 
i do ściany lub ramy okiennej.

 Żaluzje pionowe tzw. verticale - składają się z pasów laminowanej 
tkaniny (lub PCV) zamocowanych na szynie nośnej zawierającej cały 
mechanizm. Pasy przesuwają się za pomocą dwóch sznurków zamoco-
wanych na boku żaluzji i mogą być rozsuwane od środka na boki lub też 
tylko na jedną stronę. Dzięki specjalnym haczykom żaluzje pionowe 
mogą być także mocowane ukośnie do 45% nachylenia. Dla 
zapewnienia lepszej stabilności pasy na dole są wyposażone w specjalny 
obciążnik. Ich budowa pozwala na montaż do ściany lub do sufitu.
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 Rolety - najczęściej wykonane z jednej planszy materiału regulowanej 
poprzez mechanizm zwijający. Mogą być wykonane z różnych 
materiałów (tkanina, drewno, bambus itp. ) w szerokiej gamie kolorów 
i wzorów, a ponadto dzięki niewielkiej średnicy rurki nawijającej można 
je z łatwością zamontować  w każdym pomieszczeniu. Ich budowa 
pozwala na montaż do ściany, do sufitu, między ścianą a sufitem 
i bezpośrednio na ramie okiennej.

 Rolety rzymskie - rolety dekoracyjne imitujące udrapowaną zasłonę 
przez co nadają wnętrzu wrażenia przytulności. Poziome zakładki (plisy) 
tworzą się gdy roleta jest podniesiona i rozprostowują gdy roleta jest 
opuszczona. Po złożeniu rolety rzymskie zajmują więcej miejsca niż 
zwykła rolety zwinięte na rurce. 

Montaż żaluzji czy rolet zaczynamy od wykonania dokładnych 
pomiarów. Szeroki wybór gotowych modeli w różnej kolorystyce 
przeznaczonych do okien o standartowych wymiarach, w większości 
przypadków pozwala na dobór odpowiedniej żaluzji (rolety). Jeśli 
istnieje potrzeba indywidualnego dostosowania wymiarów do danego 
okna, żaluzję (roletę) można skrócić i zwężyć.

 Przy montażu zawsze należy używać śrub i kołków odpowiednich do 
rodzaju ościeżnicy, ścian lub sufitu, do którego przymocowane będą 
żaluzje.

 Należy wybrać miejsce montażu, tak aby 
złożona żaluzja umożliwiała swobodne 
otwieranie okna, a rozłożona nie 
zasłaniała grzejnika i nie utrudniała 
dostępu do klamki. Żaluzja (roleta) 
powinna być rozłożona równomiernie po 
obu stronach okna.

 Wyznaczyć miejsce montażu pierwszego bocznego wspornika 
i wywiercić otwór, a następnie umieścić w nim odpowiedni kołek 
i wkręcić wspornik.
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 Założyć żaluzje na wspornikach a następnie zamknąć uchwyty 
mocujące.

 Montując żaluzję w oknach PCV możemy uniknąć wiercenia otworów 
uż ywając specjalnych wsporników,  do któr ych prz yk ręca 
się lub przykleja uchwyty żaluzji i rolet. Aby żaluzja (roleta nie 
zahaczała o klamkę lub parapet należy zastosować specjalne 
wsporniki dystansowe).

PRZYCINANIE ŻALUZJII I ROLET

 Symetrycznie zamontować drugi boczny wspornik używając poziomicy 
i linijki, a w przypadku bardzo szerokich żaluzji zamontować jeszcze 
pomiędzy nimi  dodatkowe wsporniki. Jeden z dodatkowych 
wsporników powinien być zamontowany w odległości 10 cm od sznura 
żaluzji. Szczegółowe informacje na ten temat podaje producent na 
opakowaniu.

 Zwężanie żaluzji poziomych - złożoną żaluzję kładziemy 
płasko i zaznaczamy miejsca cięcia. Lamelki tniemy jedną po drugiej 
równomiernie z obu stron używając przecinaka, a drążek i szynę 
przycinamy piłką do metalu, pamiętając o osłonięciu lamelek. Maksy-
malną dopuszczalną szerokość przycięcia podaje producent na opako-
waniu. Zwężania nie wolno wykonywać w przypadku żaluzji drewnia-
nych.  
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 Skracanie żaluzji poziomych - rozwiązujemy supły na sznurkach na 
dole żaluzji i wyjmujemy dolne lamelki uzyskując wymaganą długość. 

 Drążek obciążający wsunąć w ostatnie wolne miejsce na sznurku. 

 Odciąć wystające sznurki a następnie zawiązać słupy i założyć 
ponownie wszystkie elementy żaluzji.
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 Zwężanie i skracanie żaluzji pionowych - zwężając wertikale 
musimy uciąć szynę prowadzącą używając piły do metalu, a skracając 
przycinamy pasy do wymaganej długości za pomocą specjalnych 
nożyczek. Szczegółowe wskazówki podaje producent na opakowaniu.

 Zwężanie rolet - materiał rolety przycinamy używając specjalnych 
nożyczek a walec i drążek obciążający przycinamy piłką do metalu. 

Jeśli na rolecie występuje wzór, 
materiał musimy przyciąć równo-
miernie z obu stron. Odpowiednio 
zwężony materiał rolety mocujemy do 
taśmy dwustronnie klejącej umieszczo-
nej na walcu.

Przedstawiona porada ma charakter jedynie informacyjny. 

RCMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub 

wykorzystania produktów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania. 

Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.
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