


Wykaz materiału
potrzebnego do montażu
Narzędzia do montażu:

● metr,
● poziomnica,
● ołówek,
● młotek,
● wkrętarka akumulatorowa,
● wiertło udarowe i wiertła w zależności od materiału podstawowego,
● bity PZ2, PH2, nasadka z łbem sześciokątnym 8 a 10,
● klucze imbusowe,
● klucz nr 10 a 13,
● kabel montażowy/ustawieniowy,
● zestaw gola,
● zestaw śrubokrętów.

● Do montażu żaluzji z PurBoxami dodatkowo:
● kołki 10 mm,
● 5x60 mm wkręty, 4x15 mm wkręty do purenitu, 3x15 mm wkręty do prowadnic.

Żaluzje z widocznymi skrzynkami
Montaż do sufitu bez blachy osłonowej

● kołki o średnicy 8 mm, długość wkrętów w zależności od izolacji,
● bez izolacji - kołek 8x50 mm, wkręt 4,5 - 6 mm, długość 60 - 70 mm.

Montaż prowadnic do ramy okna
● śruby 5x16 mm do 5x20 mm (jeśli rama jest gruba)

Montaż widocznych prowadnic do ościeży
bocznych

● kołki 6x40 mm, wkręty 4x50 mm.
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Montaż widocznych prowadnic do ocieplonych
ościeży

● nie zalecamy mocowania prowadnic do styropianu (nie jest to materiał kotwiczący).

Montaż podtynkowych prowadnic
● wkręty TEX 3,5x20 mm.

Montaż do sufitu/ściany z blachą osłonową
● kołki o średnicy 8 mm, długość wkrętów w zależności od izolacji,
● blacha mocowana jest za pomocą wkrętów przez uchwyt żaluzji - wkręty TEX 4,8x16 mm lub

nity z podkładką 4x20 mm.

Samonośne żaluzje zewnętrzne
● mocowane są długimi śrubami przez prowadnice, skrzynka górna nie jest kotwiona,
● długość wkrętów zgodna z montażem prowadnicy (długa śruba, ale z łbem o średnicy do 10

mm, aby przeszła przez wywiercony otwór w prowadnicy).

PurBoxy z żaluzjami zewnętrznymi
● kołki rozporowe o średnicy 8 mm, wkręcić zgodnie z izolacją (średnica 8 mm lub nieco

mniejsza, aby kołek się nie wyrwał),
● wkręty 6x70mm,
● jeśli potrzebne są podkładki purenitowe 6x80 mm do 6x90 mm,
● uchwyt żaluzji należy przymocować do skrzynki za pomocą krótkiej śruby samogwintującej.
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