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Roleta JAZZ EXPERT - Návod na zaměření

A) Zaměření pro montáž do zdi/stropu

B) Zaměření pro montáž do křídla okna

V tomto návodu uvádíme 2 způsoby zaměření A) a B).
Vyberte podle toho jak budete roletu instalovat.
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Roleta JAZZ EXPERT - Návod na zaměření

A) Zaměření pro montáž
do zdi/stropu

Jako rozměr šířky a výšky pro objednávku se standardně udává rozměr celé rolety včetně držáků.
 (včetně držáků): Přesah otvoru doporučujeme 5 cm na každé straně (přesah může být vyšší, Šířka rolety

podle Vaší potřeby).
Výška rolety: K výšce otvoru doporučujeme přidat 5 cm (prostor pro držáky rolety a hřídel rolety).
Výška rolety je z výroby vždy o několik cm delší, nemusíte se obávat, že roleta bude krátká.
K hraně křídla okna musí být vzdálenost min 8 cm. Aby roleta nepřekážela při otevírání okna - viz obr. 4.

Tip na zaměření:
Jako šířku pro objednávku můžete udat pouze požadovanou .šířku látky
Šířka látky: Přesah otvoru doporučujeme 3 cm na každé straně (přesah může být vyšší, podle Vaší 
potřeby).
Důležité!!!: Pokud jako šířku pro objednávku zaměříte šířku látky, uveďte prosím v objednávce do pole 
„Poznámka” (po vložení do košíku) text: .Zaměření Typ 2
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šířka látky
Zaměření Typ 2

Zaměření šířky rolety pro objednávku.
Přesah na každém konci otvoru 

dopočujeme 5 cm.
Při zaměření šířky látky

doporučujeme 3 cm.

Zaměření výšky rolety pro objednávku.  K výšce otvoru doporučujeme přidat 
alespoň 5 cm.

: od značky k hraně křídla okna Pozor
musí být vzdálenost min 8 cm.

Aby roleta nepřekážela při otevírání okna.

 min 
 8 cm 

 k horní 
 hraně křídla okna 

Zaměření šířky rolety pro objednávku.
Přesah na každém konci otvoru 

dopočujeme 5 cm.
Při zaměření šířky látky

doporučujeme 3 cm.
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Roleta JAZZ EXPERT - Návod na zaměření

Zaměření šířky

Zaměření výšky

Klika
okna

Šířka rolety: Šířka pro objednávku je včetně držáků.
Při zaměření šířky je důležité , aby nebránila látce při stahování a vytahování.myslet na kliku okna
Výška rolety: Výška rolety je z výroby vždy o několik cm delší, nemusíte se obávat, že roleta bude krátká.

Doporučené zaměření:
: Jako šířku pro objednávku můžete udat pouze požadovanou Šířka látky šířku látky.

Důležité!!!: Pokud jako šířku pro objednávku zaměříte šířku látky, uveďte prosím v objednávce do pole 
„Poznámka” (po vložení do košíku) text: .Zaměření Typ 2
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17 mm

Závaží látky

šířka látky
Zaměření Typ 2

B) Zaměření pro montáž
do křídla okna
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