
 

 

Fotonávod na vyměření Plisse bez vrtání  

 

 Jedna látka s pevným horním profilem ovládané šňůrou 

 Dvě látky s horním pevným profilem ovládané šňůrou 

 

1) Vyměření šířky plissé bez vrtání (pomocí úhelníku – svěrky 25 mm) 

 

Šířku plissé měříte včetně zvoleného přesahu a to od levé vnější strany po pravou vnější 

stranu okenního rámu. 

 

 
 

 

 

TIP!  Prověřte před vyměřením, jestli může být nasazen upínací držák (svěrka) vzhledem k 

mechanice okna a vzdálenosti k okennímu parapetu (síla okenního křídla max. 25 mm). 

Při vyměřování dejte pozor na kování okna. 

 



2) Vyměření výšky plissé bez vrtání 

 

A) Výšku plisé měříme včetně zvoleného přesahu, od kterého odečteme 5 mm v případě 

volně visícího plisse. 

B) Výšku plissé měříme včetně zvoleného přesahu, od které odečteme 10 mm s bočním 

vedením (za příplatek). 

 

 
TIP!  Výška je včetně horního profilu. 

 

3) Máte vyměřeno? 

 

Pak stačí provést jednoduše objednávku na https://www.labona.cz/plisse. 

Zde si zvolíte z provedení plisé bez vrtání, který je vhodný pro váš interiér. Zvolit můžete mezi 

jednolátkovým plisé nebo dvoulátkovým. Vyplníte jednoduché kroky a můžete Vaši objednávku 

odeslat. 

 

 

 

https://www.labona.cz/plisse


 

TIP!  Zadejte Vámi vyměřené rozměry do políček šířka a výška v mm. Pozor na limitní omezení!  

Minimální vyrobitelná šířka plissé je 150 mm, výška je 300 mm. Šířka pak nesmí být větší než 2300 mm 

a u Dvoulátkového plisse ovládané šňůrou pak 1500 mm. Výška pak nesmí být větší než 2600 mm.  

 

 

Vyberte ze vzorníku barvu Vašeho plissé.  Jako první zvolte barvu horního profilu a následně vyberte 

barvu látky. O nic víc se již starat nemusíte, veškeré ostatní komponenty sladíme automaticky za Vás! 

 

             
 

 

TIP! Nevíte si rady s výběrem? Látky můžete sladit podle prvků ve vašem interiéru nebo zvolit jejich 

funkčnost pro propustnost či pohlcení světla do interiéru. Nejpoužívanější sladění je bílá skoro jako 

záclonovina a zcela zatemňující šedá. 

 

 

V posledních krocích objednávky zvolte ovládání plissé. Standardní je madlo popřípadě za příplatek je 

ovládací tyč s kloubem, která je přenosná a poslouží pro více kusů plissé.  

 

          



 

Máte vyplněno? 

 

Pak stačí jen přidat do košíku a odeslat objednávku. 

 

 
 

 

Pokud budete potřebovat pomoc s Vaší objednávkou, nebo budete mít jakékoli dotazy, tak nás neváhejte 

kontaktovat na info@labona.cz nebo na tel. +420 608 354 888 

 

www.labona.cz 
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