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MARKIZA DO OKIEN DACHOWYCH SCREEN SKY 
 

 
1. POMIAR OKNA 

 
Pomiaru należy dokonywać z zewnątrz na oblachowaniu okna. Jeżeli okno jest oznaczone tabliczką znamionową, w 

zamówieniu należy podać typ i nazwę okna.  
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SZEROKOŚĆ I UMIESZCZENIE DOLNYCH HAKÓW MARKIZY MIERZYMY W 
NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

 

 
Szerokość (Š): 

Mierzymy światło skrzydla okiennego (rozmiar szyby s) i dodajemy minimalnie 80 mm dla pokrycia. 

Całkowity zmierzony rozmiar (Š) musi uwzględniać kształt i rozmiar oblachowania okna dachowego. 
 

W ten sposób zmierzony wymiar podajemy w formularzu zamówienia.  

Szerokość markizy produkowana jest z dokładnością do jednego milimetra od szerokości 400 mm do szerokości 1200 mm. 

Uwaga: Szerokość tkaniny (rzeczywista zacieniona powierzchnia) jest o 22 mm mniejsza, niż całkowita zmierzona 
markiza. 

 

 
Jeżeli okno dachowe posiada wkręty na oblachowaniu, w miejscu przymocowania kasety górnej, wówczas mierzymy 
odległość między tymi wkrętami (B) i odległość od górnej krawędzi (C). Jeżeli okno nie posiada wkrętów na oblachowaniu, nie 

podaje się tych rozmiarów.  

Rozmiary nad limit należy konsultowac z producentem. 

 

 
Wysokość: 

Mierzymy światło skrzydła okiennego (rozmiar szyby v) i dodajemy minimalnie 150 mm dla pokrycia. 

Całkowity zmierzony rozmiar (V) musí uwzględniać kształt i rozmiar oblachowania okna dachowego. 

Maksymalna wysokość to 1600 mm. 

Rozmiary nad limit należy konsultować z producentem. 

 

 
Umieszczenie dolnych haków: 

Jeżeli okno dachowe posiada wkręty w dolnej części oblachowania, mierzymy 

odległość miedzy tymi wkrętami (B1). 

Jeżeli okno nie posiada wkrętów na oblachowaniu, nie podaje się tych rozmiarów.  

 
Uwaga.: Jeżeli okno dachowe posiada wkręty w dolnej części oblachowania, w zamówieniu zawsze należy podać 
odległość między tymi wkrętami! 

 
 
 

W FORMULARZU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAĆ: 

1. wszystkie zalecane rozmiary 

2. kolor i rodzaj tkaniny 

3. nazwę + typ okna + numer identyfikacyjny okna (do komentarza w zamówieniu) 
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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 

 śrubokręt krzyżowy PH 2 

 nuż, nożyczki, kleszcze 

 

Kontrola: 

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

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

zgłaszać producentowi. 

 należy usunąć z okna dachowego wszystkie elementy, które mogłyby uniemożliwić montaż 

 
 

MONTAŻ WŁASNY: 

 otwórzyć okno dachowe do takiej pozycji, aby było możne zamontować markizę z zewnątrz 

 jeżeli okno dachowe posiada wkręty na oblachowaniu w miejscu przymocowania kasety górnej, wkręty 

należy odkręcić (jeżeli okno nie posiada wkrętów przejdź do następnego punktu) 

 umieścić kasetę górną na górną krawędź oblachowania i wycentrować do osi okna  

 przykręcić kasetę markizy przez plastikową podkładkę do górnej części oblachowania za pomocą 

dostarczonych wkrętów (u okien w których zostały zdjęte wkręty z oblachowania należy użyć tylko 

tych otworów ) 

 na wkręty umieścić zaślepki 

 

 
UMIESZCZENIE DOLNYCH HAKÓW: 

 jeżeli okno dachowe posiada wkręty na oblachowaniu, wkręty należy odkręcić 

 jeżeli okno nie posiada wkrętów na oblachowaniu, należy zmierzyć odległość w dolnej części tkaniny markizy 

 zmierzoną odległość przenieść na oblachowanie skrzydła w zależności do osi okna 

 przykręcić haki przez plastkową podkładkę  

 na wkręty umieścić zaślepki  

 

 
ZAKOŃCZENIE: 

 otworzyć okno dachowe do jego maksymalnego położenia, dolny profil markizy przymocować na zamontowane haki 

 przy zamknięciu okna markiza automatycznie się rozwinie 

 markiza jest gotowa do użytkowania 

 
 
 


