
 
 

 

 

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: Plisy 
bezinwazyjne 

 

 
 Plisa z nieruchomym górnym profilem sterowana sznurkiem 

 Dwukolorowa plisa z nieruchomym górnym profilem sterowana sznurkiem 

 

1) Pomiar szerokości plisy bezinwazyjnej (mocowanie za pomocą kątownika – uchwyt 
zaciskowy 25 mm) 

 
Szerokość plisy mierzymy włącznie z rozmiarem poza światłem szyby od lewej do 

prawej strony. 

 

 
 
 

 

TIP! Należy sprawdzić czy jest możliwy  montaż uchwytu do mocowania bezinwazyjnego (uchwyt zaciskowy) 

w zależności od umieszczenia okiennej mechaniki lub odległości okna od parapetu (grubość skrzydła 

okiennego max. 25 mm). Dokonując pomiaru należy wziąć pod uwagę okucia okienne i klamkę. 



2) Pomiar wysokości plisy bezinwazyjnej 

 
A) Wysokość plisy należy mierzyć włącznie z rozmiarem poza światłem szyby, od zmierzonej 

wysokości należy odjąć  -5 mm w przypadku plisy wolnowiszącej. 

 
B) Wysokość plisy należy mierzyć włącznie z rozmiarem poza światłem szyby, od 

zmierzonej wysokości należy odjąć -10 mm w przypadku plisy z prowadzeniem 

bocznym (za dodatkową opłatą).   

 

TIP! Wysokość włącznie z profilem górnym. 
 
 

Masz już wymiary? 

 
Jeżeli tak to możesz zamówić na https://www.labona.pl/plisy . 

Wybierz plisy bezinwazyjne, które chcesz zamontować. Do wyboru plisa jednokolorowa lub 

dwukolorowa. Krok po kroku wypełnij wszystkie parametry i wyślij zamówienie. 

 

https://www.labona.pl/plisy


TIP! Wpisz zmierzone rozmiary w milimetrach w pole szerokość i wysokość. Uwaga na limity rozmiarów! 
Minimalna szerokość plisy jednokolorowej to 150 mm a minimalna wysokość to 300 mm. Szerokość nie 
może przekraczać 2300 mm, a szerokość plisy dwukolorowej sterowanej sznurkiem nie może przekraczać 
1500 mm. Maksymalna wysokość to 2600 mm.   

 

 
Ze wzornika należy wybrać kolor plisy. W pierwszym kroku wybieramy kolor profilu, a 

następnie kolor tkaniny. Wszystkie komponenty będą kolorystycznie dopasowane do 

wybranego koloru.  

 

 

 
TIP! Nie wiesz jak wybrać? Tkaniny można dopasować do koloru wnętrza lub wybierać według stopnia 

przepuszczalności światła.  

 

 
W ostatnich krokach zamówienia należy wybrać umieszczenie sterowania. Stronę z której 

będzie umieszczone sterowanie wybieramy stojąc naprzeciwko okna, wewnątrz 

pomieszczenia. Sterowanie do obsługi plisy z reguły powinno znajdować się poprzeciwnej 

stronie klamki okiennej. Następnie należy wybrać czy plisa ma być bez prowadzenia 

(wolnowisząca) lub z prowadzeniem bocznym ( za dodatkową opłatą).  

 



Masz już wszystkie pola wypełnione? 

 
Teraz już wystarczy włożyć plisę 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 
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