


Soupis kotvícího materiálu
K montáži budete potřebovat:

● metr,
● vodováha,
● tužka,
● kladívko,
● aku šroubovák,
● příklepovou vrtačku a vrtáky dle podkladního materiálu,
● bity PZ2, PH2, nástavec na šestistrannou hlavu 8 a 10,
● imbusové klíče,
● klíč maticový č. 10 a 13,
● montážní/nastavovací kabel,
● gola sadu,
● sadu šroubováků.
●
● Pro montáž žaluzie s purenitovými boxy navíc:
● hmoždinky o průměru 10 mm,
● vruty 5x60 mm, do purenitu 4x15 mm, do zakládací lišty 3x15 mm.

Přiznané venkovní žaluzie
Úchyt do stropu bez krycího plechu

● hmoždinky 8 mm průměr, délka šroubů dle zateplení,
● bez zateplení - hmoždinka 8x50 mm, šroub 4,5 - 6 mm, délka 60 - 70 mm.

Uchycení vodící lišty k rámu okna
● šrouby 5x16 mm až 5x20 mm (když je silný rám).

Uchycení přiznané vodící lišty do ostění
● hmoždinky 6x40 mm, šrouby 4x50 mm.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!
Tel.: (+420) 608 354 888
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Uchycení přiznané vodící lišty do ostění se
zateplením

● nedoporučujeme uchycovat lišty do polystyrenu (není materiál ke kotvení).

Uchycení podomítkové vodící lišty
● šrouby TEX 3,5x20 mm.

Úchyt do strop/stěna s krycím plechem
● hmoždinky 8 mm průměr, délka šroubů dle zateplení,
● plech se uchycuje pomocí šroubů přes držák žaluzie -  šrouby TEX 4,8x16 mm, nebo nýty s

podložkou 4x20 mm.

Samonosné venkovní žaluzie
● uchycuje se pomocí dlouhých šroubů přes vodící lištu, horní box se nekotví,
● délka šroubů dle seskládání vodící lišty (dlouhý šroub, ale hlavička do 10 mm průměru, aby

prošla předvrtaným otvorem ve vodící liště).

Purboxy a venkovky
● hmoždinky 8 mm průměr, šroub dle zateplení (průměr 8 mm, nebo lehce menší, aby se

hmoždinka neroztrhla),
● šrouby 6x70 mm,
● pokud jsou třeba purenitové podložky tak 6x80 mm až 6x90 mm,
● držák pro žaluzii se uchycuje do boxu samořezným krátkým šroubem.
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