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ŻALUZJE PIONOWE VERTICALE 

1. POMIAR 
 

Żaluzje pionowe mogą być montowane we wnęce lub przed wnęką (na ścianę lub do sufitu). 

 
SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ ŻALUZJI PIONOWYCH VERTICALI MIERZYMY NASTĘPUJĄCO: 

š ..... (szerokość) 

a) montaż we wnęce 

Mierzymy szerokość wnęki do której będą montowane żaluzje. W zamówieniu należy podać wymiar o 5 mm mniejszy niż 
szerokość zmierzonego otworu. 

b) montaż przed wnęką 

Zaleca się w zamówieniu podać wymiar o 200 mm większy niż szerokość zmierzonego otworu 

Żaluzje pionowe Verticale są produkowane z dokładnością do jednego milimetra. Maksymalna 

szerokość to 6 000 mm. 

v ..... (wysokość) 

Mierzymy całkowitą wysokość żaluzji włącznie z profilem górnym. 

a) wysokość do parapetu 

Od zmierzonej wysokości odejmujemy 10 - 30 mm, taki wymiar podajemy w zamówieniu. 

b) wysokość do podłogi 

Od zmierzonej wysokości odejmujemy 30 - 50 mm, taki wymiar podajemy w zamówieniu. 
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Montaż sufit Montaż ściana Montaż sufit Montaż ściana 

 

Pomiar i montaż żaluzji pionowych Vertticali do okien o nietypowych kształtach (np. okno łukowe, trójkątne) 

należy konsultować z producentem. 

 
 

DŁUGOŚĆ STEROWANIA: 

- według preferencji klienta. Jeżeli nie zostanie wybrana, żaluzje dostarczymy z łańcuszkiem o długości 2/3 wysokości żaluzji. 

 
 
 

2. MONTAŻ 

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

niedogodności z nim związanych. 

NARZĘDZIA DO MONTAŻU: 

metr, ołówek 

poziomnica 

wiertarka elektryczna i wkręty                                    

wiertarka akumulatorowa 
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uchwyt magnetyczny, bity PZ2 

młotek 

wkręty,kołki 

rozporowe 

nuż, nożyczki 

 montaż sufit montaż ściana montaż sufit 

(płyty gipsowo-

kartonowe) 

wkręt/kołek rozporowy 4 mm /8 mm 4 mm /8 mm 3 mm x 20 / BIT, 

kołek rozporowy 

Fischer 

wiertło Ø 8 mm 8 mm --------- 

 
 

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: 

 
a) montaż do sufitu 

 

w zależności od ilości dostarczonych klipów należy 
wywiercić odpowiednią ilość otworów na kołki                                                                                                              
rozporowe o średnicy 8 mm, w odłegłości minimalnie 
80 mm od prostopadłej ściany 
za pomocą wkrętów 4mm przymocować klipy (długość wkrętów zależy od rodzaju  

          podłoża)  
do klipów wpiąć profil górny  
przy wpinaniu lamel wózki powinny być tak ustawione, aby lamele znalazły się w położeniu 
prostopadłym do linii okna (żaluzja otwarta zsunięta)  
sprawdzić działanie żaluzji i właściwe zawieszenie lamel 

 

 
b) montaż do ściany 

 

ustalić położenie uchwytów montażowych (jeden uchwyt dwa otwory)             
wywiercić otwory o średnicy 8 mm 
włożyć kołki rozporowe                      
przykręcić uchwyty                                         
montażowe i klipy                                  
do klipów wpiąć profil górny  

przy wpinaniu lamel wózki powinny być tak ustawione, aby lamele znalazły sie w położeniu 
prostopadłym do linii okna (żaluzja otwarta zsunięta)  

sprawdzić działanie żaluzji i właściwe zawieszenie lamel 
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UWAGA!!! 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Sterowane sznurkiem: 

Żaluzje muszą spełniać następujące wymagania: 

w pozycji całkowicie rozłożonej długość sznurka (sznurek) musi być ograniczona (nawijak musi być umieszczony w 
następujący sposób) : 

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) musi być mniejsza lub równa 
wysokości żaluzji minus 1,5 m (patrz obrazek): H2 ≤ H - 1,5 m. 

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

Sznurek musi spełniać następujące wymagania:     

W przypadku dwóch sznurków: 

i) sznurki nie mogą się zaplątać 
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Łańcuszek: 

W przypadku zastosowania samorozpinającego łącznika łańcuszka: 

Długość łańcuszka musi być ogrniczona 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, jeżeli pętla będzie poddana obciążeniu 
większemu niż 6 kg. 

 

NA KOŃCE ŁAŃCUSZKA NASADZIĆ SAMOROZPINAJĄCY ŁĄCZNIK I POŁĄCZYĆ OBA KOŃCE ŁAŃCUSZKA. 
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Montaż przed wnęką (na ścianę) 
 

Montaż we wnęce (do sufitu) 
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ŻALUZJE PIONOWE VERTICALE - SZEROKOŚĆ PAKIETU 

 
SZEROKOŚĆ PAKIETU – STEROWANIE TYP 1, TYP 2 

Szerokość pakietu(a) w mm = (ilość wózków -1) x   
10,8 mm  

Uwaga: 1 wózek = 10,8 mm 

 

Szerokość 

żaluzji 

(mm) 

Szerokość pakietu (a) 
(mm) 

Lamela 127 mm Lamela 89 mm 

a b + c a b + c 

1000 86 78,5 130 59,5 

1500 130 78,5 195 59,5 

2000 184 78,5 270 59,5 

2500 227 78,5 335 59,5 

3000 270 78,5 400 59,5 

3500 313 78,5 475 59,5 

4000 367 78,5 540 59,5 

4500 410 78,5 605 59,5 

5000 454 78,5 680 59,5 

5500 508 78,5 745 59,5 

5950 551 78,5 810 59,5 

 

(b) Mechanizm sterowania = 15 mm 
 

(c) ½ szerokość lameli = 127 / 2 = 63,5 mm, opcja. 89 / 2 = 44,5 mm 



Labona POMIAR I INSTRUKCJA MONTAŻU 

Vyměr a namontuj 

8 

 

 

 

 
Szerokość pakietu – sterowanie typ 3, typ 4 (kurtyna) 

 

(a) Szerokość pakietu w mm = (ilość wózków / 2 – 1) x                                                              

10,8 mm  

Uwaga: 1 wózek = 10,8 mm 

 

Szerokość 

żaluzji 

(mm) 

Szerokość pakietu (a) 
(mm) 

Lamela 127 mm Lamela 89 mm 

Lewa strona Prawa strona Lewa strona Prawa strona 

a b + c a a b + c a 

1000 49 78,5 49 70 59,5 70 

1500 70 78,5 70 103 59,5 103 

2000 92 78,5 92 135 59,5 135 

2500 113 78,5 113 167 59,5 167 

3000 135 78,5 135 200 59,5 200 

3500 167 78,5 167 243 59,5 243 

4000 189 78,5 189 275 59,5 275 

4500 211 78,5 211 308 59,5 308 

5000 232 78,5 232 340 59,5 340 

5500 254 78,5 254 373 59,5 373 

5950 275 78,5 275 405 59,5 405 

 

(b) Mechanizm sterowania = 15 mm 
 

(c) ½ szerokość lameli = 127 / 2 = 63,5 mm, opcja 89 / 2 = 44,5 mm 


