Fotonávod na vyměření a objednání
Horizontální žaluzie na šňůra / tyčka

Vyměření šířky a výšky horizontální žaluzie na šňůra / tyčka
– vyměření se provádí dle uchycení. Níže naleznete varianty:

Do zasklívací lišty

Na rám okna

Do stropního ostění

Na stěnu

A) Do zasklívací lišty

Š = Šířku žaluzie měříte těsně u skla a to od levé vnitřní strany po pravou vnitřní stranu
zasklívací lišty a to včetně gumového těsnění. Pozor! Pro montáž do zasklívací lišty je potřeba
mít hloubku rámu minimálně 25 mm.
V = Výšku žaluzie měříme ve stejné hloubce zasklívacích lišt jako šířku.

Příklad vyměření: Šířka = 1105 mm vyměřená od levého gumového těsnění po pravé gumové
těsnění x Výška = 1650 mm vyměřena od horního gumového těsnění po spodní gumové
těsnění. Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře.

TIP! Šířku žaluzie je vždy dobré měřit ve třech místech – uprostřed, nahoře a dole, kdyby bylo okno
například křivé. Pokud vyměříte rozdílné rozměry, uveďte do objednávky nejmenší naměřenou hodnotu.

B) Na rám okna

Š = Šířku žaluzie měříte včetně zasklívací lišty až po okenní kličku od levé strany po pravou.
V = Výšku žaluzie měříte včetně zasklívacích lišt od horní hrany po spodní. K naměřené výšce
doporučujeme přičíst + 50 mm.
TIP! Horní profil žaluzie má rozměry 25 x 24 x 0,4 mm. Pokud požadujete větší přesah žaluzie přičtěte ho
k naměřeným rozměrům.

Příklad vyměření: Šířka = 1115 mm vyměření od okenní kličky po druhou stranu včetně
zasklívací lišty x Výška 1655 vyměření včetně zasklívací lišty + 50 mm doporučené přičtení pro
uchycení na rám okna = 1705 mm. Tučně označené rozměry zadáváte do objednávkového
formuláře.

C) Do stropního ostění

Š = Měří se skutečná šířka otvoru (ostění) včetně horního profilu, od kterého se odečte
-5 mm.
TIP! Horní profil má rozměry: 25 x 24 x 0,4 mm

V = Měří se celková výška požadovaného zastínění včetně horního profilu.
TIP! Horní profil má rozměry: 25 x 24 x 0,4 mm

Příklad vyměření: Šířka 1105 mm vyměření od levého ostění po pravé ostění a od rozměru
odečtete – 5 mm, které doporučujeme = 1100 mm x Výška = 1650 mm vyměření od horního
ostění po spodní ostění. Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře.

D) Na stěnu / Na strop

Š = Měříte šířku včetně zvoleného přesahu. Minimálně doporučujeme na každou stranu
přičíst + 50 mm.
V = Měříte požadovanou výšku žaluzie včetně horního profilu. Nebo doporučujeme
minimálně přičíst k výšce nábal žaluzie dle tabulky níže.

Výška žaluzie (mm)

Klasik provedení
výška nábalu (v mm) vč. horního profilu

500

50

1000

60

1500

70

2000

80

2500

90

Příklad vyměření: Šířka 1105 mm vyměření od levého ostění po pravé ostění + 50 mm
doporučený přesah vlevo + 50 mm doporučený přesah vpravo = 1205 mm x Výška 1650
vyměření od horního ostění po parapet + 80 mm v tomto případě hodnota z tabulky nábalu =
1730 mm. Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře.

Máte vyměřeno?
Pak stačí provést jednoduše objednávku na https://www.labona.cz/horizontalni-zaluzie-na-snurutycku.
Vyplníte jednoduché kroky a můžete Vaši objednávku odeslat.

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

Poznámka: Minimální vyrobitelná šířka a výška žaluzie je 300 mm. Šířka pak nesmí být větší než 2000
mm a výška 2200 mm. Celková plocha nesmí přesáhnout 4,4 m 2. Pokud chcete opatřit žaluzií brzdou
minimální šířka je 400 mm.

1. Barva produktu

Barva profilu

Barva lamely

Vyberte ze vzorníku barvu Vašich žaluzií. Jako první zvolte barvu horního profilu a následně
barvu lamel. O nic víc se již starat nemusíte, veškeré ostatní komponenty sladíme automaticky
za Vás!

TIP! Nevíte si rady s výběrem? Lamely můžete sladit podle prvků ve vašem interiéru nebo vsadit na
osvědčenou klasiku. Nejpoužívanějšími odstíny lamel jsou základní bílá 1 a třpytivá stříbrná 713. Barva
profilu se dává standardně dle barvy okna. Pokud máte bílá okna, zvolte i bílou barvu horního profilu.
Pro ty, kteří mají okna v imitaci dřeva, zde máme nabídku nástřiků horního profilu Decoral.

2. Specifikace

V posledních krocích objednávky zvolte provedení žaluzií. Vyberte stranu ovládání při pohledu
z interiéru, tedy stranu, na které bude vyveden ovládací řetízek. Standardně se zadává strana
naproti okenní klice.

Rozhodněte se, zda budete chtít žaluzie v celostínícím provedení, v takzvaném domyku. U
klasického provedení žaluzií jsou v lamelách po stranách otvory, kterými prochází páska a vodící
silon. Těmito „očky“ po té prochází do místnosti světlo. U celostínícího provedení jsou tyto
otvory umístěny až v zadní části lamely, díky čemuž při zaklopení lamel dosáhnete lepšího
zastínění. Příplatek za toto provedení je 10%, protože žaluzie je pak složena z více kusů lamel.

Posledním krokem je zvolení - typ uchycení a typ vedení. Zaklikněte typ uchycení podle, kterého
jste žaluzie vyměřovali, a my Vám dodáme správné úchyty pro montáž. Dále si zvolte typ
vedení. Bez vedení bude žaluzie volně visící. Konzola A 70 se uchytí do čela pomocí držáků.
Úhelník A 77 se používá, když je žaluzie předsazená.

Máte vyplněno?
Pak stačí jen přidat žaluzii 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

