
Návod na montáž 

Interierové žaluzie ISOLINE pre plastové a drevené okná. 

 

   

Opatrne rozbaľte Vašu 

žalúziu. 

P0ZOR: neprestrihnete 

silonový povraz, ovládaciu 

retiazku, alebo niektorý z 

povrazov. 

Každá žaluzia je opatrená 

štítkom s výrobným 

rozmerom. 

  

Teraz oddeľte zo žalúzie 

koncové krytky, rozmotajte 

silonové povrazy a ovládaciu 

retiazku. 

 

POZOR: žalúziu 

nerozťahujte. 

Žaluziu vložte do okna. 

Nechajte lamely žalúzie 

voľne popustiť dole. Horný 

profil žalúzie prisuňte až k 

hornej zasklievacej lište. 

Žaluziu v okne pohľadovo 

vycentrujte. 

 

   

Priskrutkujte horný profil 

žalúzie do zasklievacích líšt 

okna (použite dlhší z 

priložených skrutiek). 

POZOR: neskrutkujte do 

rámu okna, iba do 

zasklievacích líšt. 

 

Označte diery pre spodný 

fixačný kolík silonového 

povrazu. Ide o to aby 

silonový povraz, na ktorom 

sú vedené lamely žalúzie, bol 

rovnobežný s bočnou hranou 

okna (označte na oboch 

stranách). 

Môžete označiť tak ako je na 

obrázku. Spustite žalúziu 

dole, Na spodnej lamele 

označte tužkou stred drážky 

pre silonový povraz. Lamelu 

pohľadovo vycentrujte medzi 

lištami a označte miesto pre 

fixačný kolík. 

  

Od skla vyznačte značky asi 

1,5 cm 

(označte na oboch stranách). 



   

Podľa značiek vyvŕtajte 

dierky. Vrtáčik o priemere 

2,5 mm. 

 

  

Na konci silonového povrazu 

urobte uzlík, aby fixačný 

kolík zo silonového povrazu 

nemohol vykĺznuť (kolík 

nechajte na silóne). 

  

Prebytočný zbytok silonu za 

uzlíkom zhruba 2 cm 

odstrihnite. 

Môžete opatrne šikmo 

zastrihnúť špičku kolíku, aby 

sa lepšie dostal do dierky. 

   

Vložte silon s uzlíkom do 

dierky. 

POZOR: presvedčte sa, že 

silon nie je nikde zamotaný. 

  

Silon zaistite fixačným 

kolíkom. 

 

Kolík prstom ruky pridržte a 

silon jemne povytiahnite 

smerom nahor, pre overenie 

že kolík správne drží. 

   

Teraz je treba silonový 

povraz napnúť. 

Odistite hornú fixáciu silonu 

Otvorte, alebo odistite hornú 

fixáciu silona. 

 

...a potiahnite za silon, tak 

aby sa v okne našponoval. 

Môžete natiahnuť pomocou 

kombinačiek. 

POZOR: nenapínajte silon 

príliš veľkou silou. Dole silon 

drží iba kolík. 

  



   

 Držte silon natiahnutý a 

zaistite ho zastrčením hornej 

fixácie. 

  

  

Nadbytok silonu odstrihnite 

tak že bude trčať zhruba 5 cm 

silonu. 

Na konce horného profilu 

nacviknite zpäť plastové 

krytky . 

  

  

Na strane, kde je ovládacia 

retiazka, zašraubujte brzdu 

retiazky, vo Vami 

vyhovujúcej výške. (použite 

kratšie z dodaných skrutiek). 

Potom zacvaknete 

krytku. POZOR: skrutkujte 

do zasklievacích líšt, nie do 

okna. 

 

A je to. Žalúzia je pripravená 

k použitiu. 

  

 


