
 

 

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 

Platnost návodu: 24. 4. 2023 1 

VENKOVNÍ ŽALUZIE ROHOVÁ 

 

1. VYMĚŘENÍ 

 

CETTA 80 FLEXI – rohová 

Venkovní roh 
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Vnitřní roh 
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ZETTA 90 – rohová 

Venkovní roh 
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Vnitřní roh 
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2. MONTÁŽ 

Rohová žaluzie je zákazníkovi dodávaná v rozloženém stavu, tzn. zvlášť je žaluzie s motorem a 

zvlášť žaluzie bez motoru. Žaluzie s motorem bude mít upevněnou rohovou převodovku s jejím 

držákem a spodní profil bude mít upevněný spojovací plastový roh. Z volného konce převodovky 

bude vyčnívat distanční podložka. Lamely žaluzie s motorem budou osazené vodítky s řetízkem pro 

rohový spoj včetně volných vodítek pro lamely druhé žaluzie bez motoru. 

2.1. POSTUP MONTÁŽE 

1. Rozvrhnout umístění držáků kanálů tak, aby nezasahovaly do textilních pásků obou žaluzií- 
VŠECHNY držáky upevnit v jedné horizontální rovině (důležitá podmínka → musí být 
vodorovně).  

2. Nasadit žaluzii s motorem do objímek držáků kanálů. Šrouby objímek držáků 
NEDOTAHOVAT.  

3. Nasadit držák převodovky na převodovku u žaluzie s motorem. 

4. Nasadit druhou žaluzii bez motoru do objímek držáků kanálů. Šrouby objímek držáků 
NEDOTAHOVAT. 

5. Posunout celou žaluzii bez motoru ve směru k rohu tak, aby došlo ke spojení obou kanálů 
žaluzií v převodovce, ale nezasouvat hřídel žaluzie bez motoru do převodovky. 

6. Dotáhnout držák převodovky. 

7. Dotáhnout šrouby na objímkách držáků kanálů. 

8. Srovnat obě spodní lišty do stejné horizontální roviny (žaluzii nepoháněnou motorem volně 
spustit, žaluzii poháněnou motorem spustit pomocí servisního kabelu). 

9. Hřídel ze žaluzie bez motoru zasunout do vyčnívající distanční podložky v rohové 
převodovce a dorazit na konec.  

10. Zajistit hřídel žaluzie bez motoru šroubky na ložiskách. 

11. Pomocí 3 šroubů spojit obě spodní lišty ve spojovacím plastovém rohu. 

12. Namontovat obě krajní vodící lišty. 

13. Spustit pomocí servisního kabelu spojené žaluzie do spodní polohy, rohová vodítka na 
řetízku nacvaknout do příslušných lamel. 

14. Provést kontrolu funkce žaluzie servisním kabelem. 

15. Instalovat krycí plechy. 

16. Seřídit koncové polohy motoru pomocí servisního kabelu.  

17. Připojit žaluzii na přívodní kabel. 


