
  

  

Fotonávod na vyměření a objednání látkových rolet   

LARRA s montážním profilem  

 

1) Zaměření šířky látkových rolet:  

 

a) upevnění do otvoru - úchyt strop otvoru 

b) upevnění do otvoru - uchycení na rám  

c) upevnění nad otvor - uchycení do stropu nebo do stěny  
  

TIP! U látkových rolet měříte skutečnou šířku otvoru - od levé strany po pravou stranu otvoru.  

  

A) Do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm až 10 mm menší než je skutečná šířka 

otvoru. 

  
 
Příklad vyměření: Vyměřená šířka okenního otvoru od levé strany po pravou je 1125 mm, od rozměru odečtete   -

5mm až -10mm, doporučené odečtení pro montáž do otvoru. My jsme pro náš příklad zvolili odečet - 5mm,        

Š= 1120mm.  

Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře. 

 

B) Do objednávkového listu se uvádí skutečná šířka horního profilu včetně bočních konzol. Dbáme 

na to, aby volně visící látce nezavazelo kování okna, a aby boční konzoly profilu měly dostatek 

místa při otevření okna.  

 

 



 
Příklad vyměření: Vyměřená šířka rolety včetně bočních konzol je 460mm, od vyměřené šířky nic neodečítáte     

Š= 460mm.  

Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře. 

 

C) Do objednávkového listu se zpravidla uvádí šířka o 200 mm větší než je skutečná šířka  

otvoru. 

 

 
 
Příklad vyměření : Vyměřená šířka okenního otvoru  od levé strany po pravou je 1125 mm, k rozměru  přičtete 

+200mm  , doporučené přičtení  pro montáž nad otvor ,  Š= 1325 mm.  

Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře. 

  

 

2) Zaměření výšky látkových rolet  
  

A) + B) Výšku rolet měříte jako celkovou včetně horního profilu. 

C) Do objednávkového formuláře se měří zpravidla výška o 70 mm větší než je skutečná výška 

otvoru.  

  
 

        



 
Příklad vyměření: Vyměřená výška okenního otvoru  je  570 mm, k rozměru  přičtete minimálně +70 mm, 

doporučené přičtení  pro montáž nad otvor ,  V= 640 mm.  

Tučně označené hodnoty zadáváte do objednávkového formuláře. 

 

 

TIP! Jakou zvolit délku ovládání:  

  

• Dle vašeho požadavku  

• Pokud neuvedete vlastní délku, standard se volí  2/3 výšky žaluzie.  

  

  

  

Máte vyměřeno?  

  

Pak stačí provést jednoduše objednávku na  https://www.labona.cz/latkove-rolety-kovove.  

Zde si zvolíte z provedení látkových rolet KOVOVÉ. Vyplníte jednoduché kroky a můžete Vaši 

objednávku odeslat.  

 

  
  

  

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

mít minimálně 300 mm a dále by neměli překročit maximální šířku 2200 mm a výšku 4600 mm. 

 

 

https://www.labona.cz/latkove-rolety
https://www.labona.cz/latkove-rolety-kovove


  
  
Vyberte ze vzorníku barvu Vašich rolet.  Barva horního profilu je u látkových rolet LARRA je standardní bílá 9010 

nebo za příplatek Stříbrná nebo Satine. Jako další krok zvolte barvu látky ze vzorníku Standard, Nadstandard, 

Luxusní, Zcela zatemňující. O nic víc se již starat nemusíte, veškeré ostatní komponenty jsou sladěny s horním 

profilem.  

 
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. Nejpoužívanějšími odstíny látek jsou základní bílá a šedá z látek CAR 

nebo SUNF.  V látkách zcela zatemňující jsou nejpoužívanější CARBC nebo SUBF - kdy zadní strana je v bílé a přední 

do interiéru v barvě vámi zvolené.  

  
  

V posledních krocích objednávky zvolte stranu ovládání při pohledu z interiéru, způsob návinu látky a způsob 

montáže.  

  
 



 
 

POZOR! U látkových rolet nejsou dodávány spojovací materiály a to z důvodu, že nám není známo, jaké zdivo 

máte, pokud zadáte montáž na otvor.   

 

Máte vyplněno?  

  

Pak stačí jen přidat počet kusů rolet 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 
  

  

https://www.labona.cz/
http://www.zaluziedomu.cz/

