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Roleta JAZZ EXPERT - Návod na montáž i n t e r i e r
ROLLEX

Možnosti montáže:
Na zeď

Do stropu
Do špalety (ostění, výklenku)

Na křídlo okna

K montáži rolety potřebujete:
Metr

Tužku

Šroubovák
Dodané šrouby nemusí být vhodné pro použití ve vašem případě.

Instalační materiál volte v závislosti na montáži okno/zeď.

Vrtačku - při montáži do zdi/stropu
Hmoždinky nejsou součástí balení, používejte hmoždinky

vhodné pro materiál Vašich stěn.

Montáž látkové rolety Jazz Expert je snadná a nemusíte se obávat. Zde uvádíme příklad pro montáž 
do zdi. Montáž do stropu (nebo špalety) je stejná, pouze držáky nejsou vodorovně ale jsou 

natočeny do svislé polohy.
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K roletě jsou dodávány tyto 
montážní díly.

Označte místo pro držáky 
rolety. Měřte podle celkového 

rozměru rolety, který jste zadali 
v objednávce. Rozměr je 

uveden na štítku na roletě.

Stejně opakujte na druhé 
straně.

Vnější hranu držáku přiložte ke 
značce a označte místa pro 
díry. Výšku umístění držáku 

zvolte podle celkové výšky Vaší 
rolety. Z výroby je roleta vždy o 

pár cm delší, nemusíte se 
obávat, že bude krátká.

Vyvrtejte díry pro šrouby. 
Opakujte na obou stranách. 
Průměr vrtáku volte podle 

materiálu zdi.

Tuto stranu vložte do držáku s 
čtyřhranným čepem. 

Pojistku vložte do drážky v 
držáku.

Vložte hmoždinky. Opakujte na 
obou stranách. Pozor 

hmoždinky nejsou součástí 
balení.

Poté vložte druhou stranu 
zakončenou kulatým čepem do  
protějšího držáku. Pokud roleta 
jde vložit správně, ujistěte že 

jsou oba držáky pevně 
dotaženy.

A pojistku zacvakněte.
Tím je montáž hotova a roleta 

je připravena k použití.

Zašroubujte držáky na obou 
stranách. Držáky je možno 

vodorovně posouvat a doladit 
tak přesnost šířky. Šrouby 

neutahujte, dotáhněte až poté, 
co zkusíte jestli jde roleta 

správně vložit

Roletu vsuňte horem nebo 
spodem do drážky držáku a v 

polovině zatáhněte k sobě, aby 
čep rolety zapadl do kruhového 

otvoru v držáku .

Jako první vložte stranu s 
ovládáním.

Nyní musíte dodat pojistku, aby 
roleta z držáku nevypadla.

Roleta

Držák

klik
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