
 
 

 

 

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: roleta Larra 

z profilem montażowym 

 
1) Pomiar szerokości rolety tekstylnej: 

 
a) montaż we wnęce – do ościeży 

b) montaż we wnęce – na ramie okna 

c) montaż przed wnęką – do sufitu lub do ściany 

 
TIP! W przypadku rolet mierzymy rzeczywistą szerokość wnęki – od lewej strony do prawej. 

 
A) W zamówieniu należy podać wymiar o 5 aż 10 mm mniejszy niż szerokość zmierzonego 

otworu.  

 

 
 Przykład pomiaru: Szerokość 1125 mm mierzona od lewej do prawej strony wnęki minus -5 mm aż -10 mm, 

zalecanego zmniejszenia przy montażu we wnęce. Przykładowo odejmujemy – 5 mm, Š= 1120mm. 

W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką. 
 

B) W zamówieniu należy podać szerokość górnego profilu włącznie z bocznymi uchwytami 

montażowymi. Przy pomiaru należy zwrócić uwagę na to, aby wiszącej tkaninie rolety nie było 

przeszkodą okucie i klamka okna, jak również, aby było można swobodnie otwierać okno. 

 



 Przykład pomiaru: Szerokość włącznie z bocznymi uchwytami montażowymi to 460 mm, Š= 460mm. 

W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.  

 
 
 

C) W zamówieniu zaleca sie podać wymiar o 200 mm większy niż szerokość zmierzonej 

wnęki. 

 

 
Przykład pomiaru : Szerokość 1125 mm mierzona od lewej do prawej strony wnęki plus +200 mm, zalecane przy 
montażu nad wnęką,  Š= 1325 mm.  
W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką. 

 

 
2) Pomiar wysokości rolety 

 
A) + B) Mierzymy całkowitą wysokość włącznie z profilem górnym. 

C) W zamówieniu zaleca się podać wymiar o 70 mm większy niż rzeczywista wysokość wnęki. 

 



Przykład pomiaru: Zmierzona wysokość to 570 mm plus minimalnie +70 mm zalecane przy montażu nad 

wnęką, V= 640 mm. 

W zamówieniu należy podać wymiary oznaczone pogrubioną czcionką.  
 
 
 

TIP! Jak wybrać długość łańcuszka: 
 

• Indywidualna długość 

• Jeżeli nie zostanie wybrana indywidualna długość łańcuszka, należy wybrać łańcuszek o długości 2/3 całej 
rolety. 

 
 

 
Masz już wymiary? 

 
Jeśli tak to możesz zamówić na https://www.labona.pl/rolety-tekstylne-metal-1 

Wybierz roletę Larra, krok po kroku wypełnij wszystkie parametry i wyślij zamówienie. 

 

 

 
Wpisz zmierzone wymiary w milimetrach w pole szerokości i wysokości. Uwaga na limity rozmiarów! Minimalna 

szerokość i wysokość rolety to  300 mm. Maksymalna szerokość to 2200 mm a maksymalna wysokość 4600 mm.  

Maksymalna powierzchnia to 10 m2.

https://www.labona.pl/rolety-tekstylne-metal-1


 
 

Z wzornika należy wybrać kolor rolety. Kolor profilu górnego u rolet LARRA może być standardowo biały 9010 

lub za dopłatą Srebrny lub Satine W następnym kroku należy wybrać kolor tkaniny z wzornika Standard, 

Premium, Luxus, Całkowicie zaciemniające. Wszystkie komponenty będą kolorystycznie dopasowane do profilu 

górnego.  

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

przepuszczalności światła. Najczęściej zamawiane kolory to biały i szary z grupy CAR lub SUNF. Z tkanin 

całkowicie zaciemniających tkaniny z grupy CARBC lub SUBF – gdzie jedna strona (od okna) jest w kolorze białym 

a druga strona w wybranym kolorze. 

 

 
W ostatnich krokach zamówienia należy wybrać umieszczenie i sposób sterowania. Do wyboru sterowanie 

ręczne za pomoca łańcuszka lub elektryczne za pomocą pilota. Następnie należy wybrać rodzaj zwijania tkaniny i 

sposób montażu.  

 



 
 

UWAGA! Wkręty nie będą dostarczone z zamówieniem, nie wiemy do jakiego podłoża będą wiercone.  

 
Masz już wszystkie pola wypełnione? 

 
Teraz już wystarczy włożyć roletę 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/

