
 

 

 

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje 

poziome sterowane łańcuszkiem 

 

 

1. Pomiar szerokości i wysokości żaluzji poziomych   

sterowanych łańcuszkiem 
– pomiaru dokonujemy w zależności od sposobu montażu. Przykładowe rodzaje 

montażu: 

 

                 
Między listwy przyszybowe       Na ramie okna              Do ościeży                      Na ścianie 



 

 

 

A) Między listwy przyszybowe 

 
 

Š = Szerokość żaluzji mierzymy bezpośrednio przy szybie od lewej wewnętrznej krawędzi 
listwy przyszybowej do prawej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej włącznie 
z gumową lub silikonową uszczelką. Uwaga! Przy montażu między listwy przyszybowe 
głębokość ramy okiennej musi być minimalnie 25 mm. 
 
V = Wysokość żaluzji mierzymy w ten sam sposób jak szerokość. 

 
Przykład pomiaru: Szerokość = 1105 mm mierzona od lewej gumowej uszczelki do prawej 
gumowej uszczelki x Wysokość = 1650 mm mierzona od górnej gumowej uszczelki do dolnej 
gumowej uszczelki. W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.  



               
TIP! Szerokość należy mierzyć w trzech miejscach – pośrodku, na górze i na dole, jeśli okno 

jest na przykład krzywe. W zamówieniu podajemy najmniejszy ze zmierzonych rozmiarów.   

 

B) Na ramie okna 

 
 

Š = Szerokość żaluzji mierzymy włącznie z listwą przyszybową aż do klamki okna. 
 
V = Wysokość żaluzji mierzymy od góry do dołu włącznie z listwą przyszybową. Do 
zmierzonego rozmiaru zaleca się dodać + 50 mm.  
TIP! Górny profil żaluzji ma wymiary 25 x 24 x 0,4 mm. Jeżeli żaluzja ma zachodzić poza 
światło szyby należy dodać go do zmierzonych rozmiarów.  

 

 



Przykład pomiaru: Szerokość = 1115 mm mierzona od klamki okiennej do prawej strony 

włącznie z listwą przyszybową x Wysokość 1655 pomiar włącznie z listwą przyszybową + 50 

mm zalecane przy montażu na ramie okiennej = 1705 mm. W zamówieniu należy podać 

wymiary oznaczone pogrubioną czcionką. 

  

 

C) Do ościeży 

 
 

Š = Mierzymy szerokość wnęki (ościeży) włącznie z górnym profilem i odejmujemy -5 mm. 

TIP! Górny profil ma wymiary: 25 x 24 x 0,4 mm 

 

V = Wysokość mierzymy włącznie z profilem górnym. 

TIP! Górny profil ma wymiary: 25 x 24 x 0,4 mm 

          
 

Przykład pomiaru: Szerokość 1105 mm mierzona od lewej do prawej ościeży, od zmierzonego 

wymiaru odejmujemy – 5 mm, zalecany wymiar = 1100 mm  x Wysokość = 1650 mm 



mierzona od górnej do dolnej ościeży. W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone 

pogrubioną czcionką. 

 

 

 
 

 

 

D) Na ścianę / Na sufit 

 
 

Š = Mierzymy całkowitą szerokość żaluzji. Zalecamy dodać minimalnie + 50 mm z każdej 

strony.  

 

V = Mierzymy całkowitą wysokość żaluzji włacznie z profilem górnym lub zalecamy dodać 

przynajmniej wysokość pakietu żaluzji według tabelki niżej.  

 

 

 

Wysokość żaluzji (mm) Żaluzje standard 



wysokość pakietu (w mm) włącznie z profilem 

górnym 

500 50 

1000 60 

1500 70 

2000 80 

2500 90 

 

 

 
 

Przykład pomiaru: Szerokość 1105 mm mierzona od lewej ościeży do prawej ościeży + 50 mm 

zalecany rozmiar poza wnęką z lewej strony + 50 mm zalecany rozmiar poza wnęką z prawej 

strony = 1205 mm x Wysokość 1650 mierzymy od górnej ościeży do parapetu + 80 mm 

rozmiar z tabelki wysokości pakietu żaluzji = 1730 mm. W zamówieniu należy podać wymiary 

oznaczone pogrubioną czcionką. 



 
 

Masz już wymiary? 

 

Jeśli tak to możesz zamówić na  https://www.labona.pl/zaluzje-poziome-sterowane-lancuszkiem . 
Krok po kroku wypełnij wszystkie parametry i wyślij zamówienie. 
*Wpisz zmierzone rozmiary w milimetrach w pole szerokość i wysokość. Uwaga na limity 
rozmiarów! 

 
Uwaga: Minimalna szerokość i wysokość żaluzji przez nas oferowanych to 300 mm. Maksymalna szerokość to 

2000 mm a wysokość 2200 mm. Powierzchnia całkowita nie może być większa niż 4,4 m2.. Jeżeli żaluzja ma być 

wyposażona w hamulec to jej minimalna szerokość nie może być mniejsza niż 400 mm. 

 

 

https://www.labona.pl/zaluzje-poziome-sterowane-lancuszkiem


2. Kolor 

 
Kolor profilu                                   Kolor lameli 

 
 

Z wzornika należy wybrać kolor żaluzji. W pierwszym kroku wybieramy kolor profilu a 
następnie kolor lameli. Wszystkie komponenty będą kolorystycznie dopasowane do 
wybranego koloru. 

 

TIP! Nie wiesz jak wybrać? Lamele można dopasować do koloru wnętrza lub wybrać klasyczną wersję. 

Najczęściej zamawiane kolory lameli to 1 -  biały i 713 – srebrny brokat. Kolor profilu powinien być 
dobrany do koloru okien. Jeżeli okna są w kolorze białym zalecamy wybrać biały kolor profilu. Do okien 
w kolorze imitacji drewna zalecamy wybierać odcienie Decoral. 

 

 

3. Specifikacja 
 

W ostatnich krokach zamówienia należy wybrać umieszczenie sterowania. Stronę z której 
bedzie umieszczone sterowanie wybieramy stojąc naprzeciwko okna, wewnątrz 
pomieszczenia. Sterowanie do obsługi żaluzji z reguły powinno znajdować się po przeciwnej 
stronie klamki okiennej.  
 
Następnie należy wybrać czy żaluzje mają być całkowicie zaciemniające, czy standardowe. 
Standardowe żaluzje mają otwory, przez które biegnie taśma i żyłka, umieszczone z boku 
lameli. Przez te właśnie otwory dostaje się do wnętrza pomieszczeń minimalna ilość światła. 
U całkowicie zaciemniających żaluzji te otwory umieszczone są z tyłu lameli i dzięki temu po 
zamknięciu żaluzji, są całkowicie niewidoczne. Żaluzje całkowicie zaciemniające mają również 
więcej lameli, które doskonale zachodzą na siebie. Całkowicie zaciemniająca wersja za 
dodatkową opłatą +10%.  
 
W ostatním kroku należy wybrać sposób montażu i rodzaj przymocowania żyłki. Sposób 
montażu należy wybrać w zależności od wybranego sposobu pomiaru żaluzji. Żaluzje będą 
dostarczone z odpowiednim wspornikami montażowymi. Następnie należy wybrać rodzaj 
uchwytu żyłki. Bez prowadzenia żyłkowego będą żaluzje wolnowiszące. Uchwyt dolny żyłki A 
70 przymocowany jest z góry lub z przodu listwy przyszybowej. Uchwyt kątowy żyłki A 77 
stosuje się w przypadku żaluzji montowanych przed otworem okiennym. 

 

 



 
 

              
Między listwy przyszybowe       Na ramie okna              Do ościeży                      Na ścianie 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Masz już wszystkie pola wypełnione?  
 

 Teraz już wystarczy włożyć żaluzje do koszyka i wysłać zamówienie.  

 

 
 

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zamówieniu lub masz dodatkowe pytania napisz do nas na info@labona.pl  lub 

zadzwoń +48 22 483 53 80  

 

 

www.labona.pl 

mailto:info@labona.pl
https://www.labona.pl/

