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SYSTEM 25 
 

1. POMIAR 

 
SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ MIERZYMY NASTĘPUJĄCO: 

Š …… (szerokość) szerokość żaluzji mierzymy bezpośrednio przy szybie od lewej wewnętrznej krawędzi listwy 

przyszybowej do prawej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej włącznie z gumową lub silikonową uszczelką. 

Szerokość należy mierzyć w trzech miejscach – u góry, pośrodku i na dole, w zamówieniu podajemy najmniejszy ze 

zmierzonych rozmiarów. Standarowe rozmiary dla szerokości żaluzji SYSTEM25 są podane w tabelce z tolerancją ± 1 mm. 

Wymiary nad limit należy konsultować z producentem. 

V …… (wysokość) wysokość żaluzji mierzymy w ten sam sposób jak szerokość, w trzech miejscach włącznie z gumową 

lub silikonową uszczelką. W zamówieniu podajemy największy ze zmierzonych rozmiarów. Standardowe rozmiary dla 

wysokości żaluzji SYSTEM25 są podane w tabelce z tolerancją +20 mm. Wymiary nad limit należy konsultować z producentem. 
 

Rodzaj produktu Szerokość (od – do 
w mm) 

Wysokość (od – do 
w mm) 

Max. powierzchnia (m2) 

System25 sznurek 300 – 2000 300 – 2200 2,5 

System25 łańcuszek 300 – 2000 300 – 2200 2,5 

System25 drążek 300 – 2000 300 – 2200 2,5 

System25 tex. pasek motor 400 – 2000 300 – 2200 4,4 

System25 sznurek motor 600 - 2000 300 – 2200 4,4 

 

H …… (głębokość) Mierzymy głębokość listwy przyszybowej ze względu na wykorzystanie podkładek dystansowych pod 
boczne płyty żaluzji. Nie rozróżniamy prawą oraz lewą podkładkę. 

głębokość okna: 20 i więcej mm – bez podkładki 
 

głębokość okna: 16 – 20 mm jedna podkładka na każdą 
stronę 

głębokość okna: 12 – 16 mm dwie podkładki z każdej strony 
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Uwaga: przy pomiaru należy skontrolować rodzaj i wielkość listwy przyszybowej, aby zapobiec ewentualnym 

problemom przy montażu prowadzenia linkowego (uchwytu żyłki). 

 

2. MONTAŻ 

 
Montaż należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub 

innych niedogodności z nim związanych. 

NARZĘDZIA DO MONTAŻU: 

wiertarka, wiertła, śrubokręt krzyżowy, nuż, nożyczki, kleszcze 

 
 

W przypadku okien drewnianych należy wykonać nawiercanie dla wkrętów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pęknięcia 

szyby. Średnice wiertła i rodzaje wkrętów znajdują się w tabelce niżej: 
 

 wkręt wiertło Ø 

do montażu żaluzji z profilem kryjącym 3,9x16, 3,9x25 3 mm 

do montażu uchwytu łańcuszka 3,9x16 3 mm 

otwór do kołka do napinania żyłki prowadzacej 3,2 mm do okien z PCV i AL 3 mm do okien drewnianych 

do uchwytu żyłki 3,9x16 3 mm 

do montażu żaluzji bez profilu kryjącego 3x12, 3x20 2 mm 

do uchwytu drążka 3,2 mm do okien z PCV i AL 3 mm do okien drewnianych 

 
 

KONTROLA: 

Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie 

ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej żaluzji należy 

zgłaszać producentowi. 

MONTAŻ WŁASNY: MONTAŻ Z PROFILEM KRYJĄCYM (STEROWANIE: ŁAŃCUSZEK, SZNUREK, DRĄŻEK, NAPĘD) 

zdjąć profil kryjący (jeżeli jest częścią żaluzji) 

należy sprawdzić czy szerokość żaluzji odpowiada szerokości okna, następnie należy sprawdzić czy sterowanie żaluzji 

znajduje się z właściwej strony. Nie można zamieniać strony sterowania u żadnego produktu z serii System 25. 

Ewentualnie należy skonsultować to z producentem. W zależności od kształtu i wielkości listwy przyszybowej żaluzje 

powinny być podłożone podkładkami dystansowymi. Żaluzje przykręcamy do okna za pomocą dwóch wkrętów do listwy 

przyszybowej, aby zapobiec uszkodzeniu skrzydła okiennego. Uchwyty sa już montowane fabrycznie w profilu górnym, 

aby zapewnić prawidłowe ustawienie podczas montażu żaluzji na skrzydle okna. Jeżeli żaluzje są wyposażone w 

hamulec (tylko w wersji sterowania łańcuszkiem) plastikowy uchwyt jest zawsze umieszczony pomiędzy mechanizmem 

i hamulcem co zmniejsza siłę sterującą żaluzji lub zapobiega odkształcaniu. W wersji z drążkiem postępujemy 

podobnie. Tutaj również zapobiegamy odkształcaniu górnego profilu, umieszczając uchwyt za mechanizmem. 

śruby umieszczamy do owalnych otworów uchwytu. W przypadku okien drewnianych należy wykonać 

nawiercanie dla wkrętów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pęknięcia listw przyszybowych. 

od góry do dolnej listwy przyszybowej należy wywiercić otwory do napinania żyłki prowadzącej 
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W przypadku, gdy kształt lub wielkość listwy przyszybowej uniemożliwia nawiercenie kołków do napinania linek 
prowadzących od góry, możemy otwory wywiercić w przednią część listwy przyszybowej. W tym przypadku zwracamy 
szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić szyby. Ważne jest prawidłowe określenie głębokości wiercenia! Klient musí 
zostać poinformowany z wyprzedzeniem o tej metodzie montażu i potwierdzić swoją zgodę na piśmie. UWAGA: należy 
upewnić się, aby była zachowana funkcjonalność zarówno żalzuji jak i okien. 

obr. montaż z góry obr. montaż z przodu 

do otworu należy włożyć żyłkę z węzłem i wcisnąć uchwyt. Przy wierceniu otworów należy zwrócić uwagę na 

to, aby odległość otworów w profilu górnym była taka sama jak odległość otworów w dolnej listwie 

przyzszybowej. 

przeciągnąć żyłki w profilu górnym. Naciągnąć i zablokować żyłki, ich nadmiar odciąć. 

Jeżeli żaluzje będą montowane do atypowej listwy przyszybowej (inna niż 90°) i nie mają pozycji prostopadłej do okna, w 

takim przypadku należy użyć specjalnego komponetu, który należy wsuwać do otworu w plastikowym uchwycie, aż do 

osiągnięcia pożądanej pozycji. Należy dbać, aby komponent był zębami do góry. Śruby nie będą całkowicie dokręcone, 

uchwyt będzie lekko przymocowany. komponentem wyrównamy pozycję żaluzji i dokręcimy śruby. 

obr. uchwyt z komponenetem dla górnego profilu kryjącego 
 

Następnie do uchwytu żaluzji wsadzimy górny profil z pokrywami bocznymi, aby była umieszczona w plastikowym 

uchwycie symetrycznie pośrodku okna. 

zamocować uchwyt łańcuszka, u okien z PCV i drewnianych okien euro wyłącznie do listw przyszybowych. 

Sprawdzić czy żaluzje działają. 
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UWAGA!!! 

 
 
 
 

Według normy EN 13120:2014 żaluzje muszą być montowane według następującej instrukcji: 

 
 
 
 
 

Łańcuszek: 

W przypadku zastosowania samorozpinającego łącznika łańcuszka (dla typu Systém 25R) : 

Długość łańcuszka musi być ograniczona w następujący sposób: 

1) Jeżeli wysokość montażowa (H0) nie jest podana, długość łańcuszka (H2) będzie mniejsza lub równa 2/3 

wysokości żaluzji (patrz obrazek 1): H2 ≤ 2/3 H. 

2) Jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, odległość od podłogi do łańcuszka (H1) będzie minimalnie 0,6 m: 

H1 > 0,6 m. 

Mechanizm samorozpinający powinien ulec rozpięciu w ciągu 5 sekund, jeśli pętla będzie poddana obciążeniu 
większemu 6 kg. 
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NA KOŃCE ŁAŃCUSZKA NASADZIĆ SAMOROZPINAJĄCY ŁĄCZNIK I POŁĄCZYĆ OBA KOŃCE ŁAŃCUSZKA. 

 

 
W przypadku zastosowania napinacza (dla systemu Systém 25L): 

Długość sznurka musi być ograniczona w następujący sposób: 

1) Jeżeli wysokość montażowa (H0) nie jest podana, a 

i) jeżeli wysokość żaluzji (H) jest mniejsza lub równa 2,5 m, długość sznurka(sznurek) (H2) musi być mniejsza 

lub równa 1 m (patrz obrazek): H2 ≤ 1 m. 

ii) jeżeli wysokość żaluzji (H) jest większa niż 2,5 m, długość sznurka (sznurek) (H2) musí być mniejsza lub 

równa wysokości żaluzji minus 1,5 m (patrz obrazek 6): H2 ≤ H - 1,5 m. 

2) jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, odległość od podłogi do sznurka(sznurek) (H1) musi być 

minimalnie 1,5 m (patrz obrayek): H1 > 1,5 m. 

b) odległość między dwoma sznurkami pętli nie może być większa niż 50 mm w punkcie wyjścia z napinacza. 
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NAPINACZ MUSI BYĆ UMIESZCZONY TAK ABY ŁAŃCUSZEK NIE BYŁ ZBYT NAPRĘŻONY, ALE 

RÓWNIEŻ ABY NIE WYPADŁ! PRZY ROZCIĄGNIĘCIU ŁAŃCUSZKA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 

ŁAŃCUSZKAMI NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 50mm! 

 

 
Sterowane sznurkiem (dla Systém 25S, SM, SW): 

 

Żaluzje muszą spełniać następujące wymagania: 

 
a) w pozycji całkowicie rozłożonej, długość sznurka (sznurek) musi być ograniczona (dwa kółka muszą być 

umieszczone w następujący sposób): 

1) jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, a 

i) jeżeli wysokość żaluzji (H) jest mniejsza lub równa 2,5 m, długość sznurka (sznurek) (H2) musi być mniejsza 
lub równa 1 m (patrz obrazek): H2 ≤ 1 m. 

ii) jeżeli wysokość żaluzji (H) jest większa niż 2,5 m, długość sznurka (sznurek) (H2) musí być mniejsza lub 
równa wysokości żaluzji minus 1,5 m (patrz obrazek): H2 ≤ H - 1,5 m. 

2) jeżeli wysokość montażowa (H0) jest podana, odległość od podłogi do sznurka (sznurek) (H1) musí mieć 
minimalnie 1,5 m (patrz obrazek): H1 > 1,5 m. 

b) Sznurek musi spełniać następujące wymagania: 

1) W przypadku dwóch sznurków: 

i) Sznurki nie mogą się zaplątać 
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Ø3,2mm(plastik) 

Ø3 mm (drzewo) 

 

MONTAŻ ŻALUZJI Z PROFILEM KRYJĄCYM 
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MONTAŻ WŁASNY: MONTAŻ BEZ PROFILU KRYJĄCEGO (ŁAŃCUSZEK, SZNUREK, DRĄŻEK, NAPĘD) 
 

należy sprawdzić czy szerokość żaluzji odpowiada szerokości okna, następnie należy sprawdzić czy sterowanie 

żaluzji znajduje się z właściwej strony. Nie można zamieniać strony sterowania u żadnego produktu z serii System 

25. Ewentualnie należy skonsultować to z producentem. 

żaluzje przyłożymy do ramy okna, za pomocą dwóch wkrętów przymocujemy metalowy uchwyt do listwy 

przyszybowej w taki sposób, aby nie uszkodzić skrzydła okiennego. W przypadku okien drewnianych należy 

wykonać nawiercanie dla wkrętów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pęknięcia listw przyszybowych. Do dolnej 

listwy przyszybowej przymocujemy przezroczyste uchwyty żyłki. Przez śrubę zaciskową należy przeciągnąć żyłkę 

lub linkę i włożyć ją do uchwytu żyłki. Napnąć żyłkę lub linkę i przykręcić. Nadmiar żyłki lub linki odciąć. 

W przypadku, gdy kształt lub wielkość listwy przyszybowej uniemożliwia nawiercenie kołków do napinania linek 
prowadzących od góry, możemy otwory wywiercić w przednią część listwy przyszybowej. W tym przypadku zwracamy 
szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić szyby. Ważne jest prawidłowe określenie głębokości wiercenia! Klient musí 
zostać poinformowany z wyprzedzeniem o tej metodzie montażu i potwierdzić swoją zgodę na piśmie. UWAGA: należy 
upewnić się, aby była zachowana funkcjonalność zarówno żalzuji jak i okien. 

 

zamocować uchwyt łańcuszka (tylko dla Systém 25R), u okien z PCV i drewnianych okien euro wyłącznie do listw 
przyszybowych, ewentualnie zamocujemy uchwyt drążka dla wersji z drążkiem. 

sprawdzić czy żaluzje działają. 

 
UWAGA!!! 

Przy montażu żaluzji nie należy jej rozwijać, ale najpierw przyłożyć ją do okna i wyznaczyć rozmieszczenie punktów 

zamocowania i przykrecić. Dopiero po zawieszeniu żaluzji można ją rozwinąć. Manipulowanie z żaluzją (w razie 

konieczności) przed jej zamontowaniem musi odbywać się wyłącznie w pozycji poziomej! Inna manipulacja jest 

zabroniona a uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej manipulacji nie mogą być podstawą do reklamacji! 
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MONTAŻ ŻALUZJI BEZ PROFILU KRYJĄCEGO 

 


