NÁVOD K ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽI
ZAMĚŘENÍ

Roleta SunStop se umisťuje na okenní či dveřní rám z venkovní strany, rozměr rolety se tedy shoduje
s vnějším rozměrem rámu. V případě montáže do výklenku se zaměřuje vnitřní čistý rozměr výklenku,
samozřejmě s nezbytnou rezervou, aby se výrobek do otvoru pohodlně vešel. Při zaměření postupujte
následovně:

1. Šířka (šířkou se rozumí největší celková šířka výrobku, tj. kazety včetně bočních krytek)
Změřte vnější šířku rámu v horní části, kde bude umístěna kazeta (obr. 1). V případě montáže do
výklenku změřte šířku výklenku nejméně na třech místech (nahoře, uprostřed, dole) a od
nejmenšího rozměru odečtěte rezervu min. 5 mm (obr. 2).
2. Výška (výškou se rozumí celková výška výrobku od horní hrany kazety po spodní část spodního
profilu)
Změřte vnější výšku rámu nebo čistou vnitřní výšku výklenku (obr. 3).

Upozornění: Při zaměření věnujte pozornost případným překážkám či výstupkům, které by mohli kolidovat
s umístěním rolety (např. okapnice, ozdobné výčnělky, parapetní plech apod.).
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OBJEDNÁNÍ

Abychom vyloučili možnost všech případných nedorozumění, použijte prosím k objednání Vašich rolet
originální objednávkový formulář SunStop. Celý postup objednání včetně všech variant a detailů je v něm
podrobně popsán.
MONTÁŽ

Potřebné vybavení: metr, tužka, vodováha, vrtačka, vrtáky o průměru 3,5 a 2,5 mm, křížový šroubovák
(obr. 4). Nerezové vruty jsou dodány s výrobkem.

1. V horní části rámu rozměřte a označte body pro uchycení montážních konzolí tak, aby horní hrana
konzolí odpovídala horní hraně rámu (obr. 5). U rolet do šířky 1 metr použijte dvě konzole, u širších
rolet tři konzole. Konzole naměřte cca 5 cm od krajů, případnou třetí konzoli pak doprostřed.
Vrtákem 3,5 mm předvrtejte otvory (obr. 6) a pomocí nerezových vrutů 4,8 x 25 mm připevněte
konzole (obr. 7). Ujistěte se pomocí vodováhy, že konzole jsou umístěny v přesné rovině, což je
podmínkou správného fungování rolety (obr. 8).
2. Nasaďte kazetu horní částí do konzolí a zatlačením spodní části kazety směrem k rámu naklapněte
(obr. 9). Ujistěte se, že kazeta drží pevně ve všech konzolích.
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3. Rozměřte (obr. 10) a namontujte fixační háčky do požadovaných pozic (standardně se dodávají 2
páry). Otvory předvrtejte vrtákem 2,5 mm a pomocí nerezových vrutů 3,5 x 16 mm připevněte
háčky (obr. 11). Postupujte vždy tak, že nejprve namontujete háček na jedné straně, poté do něj
uchytíte spodní profil a druhou stranou profilu jemně pohybujete nahoru a dolů, až naleznete
polohu, kdy je látka nejlépe vypnutá (obr.12). Do této pozice připevněte druhý háček. Opakujte pro
všechny pozice.
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4. Proveďte závěrečnou kontrolu uchycení a funkčnosti rolety. Pozor: pružina rolety je
v permanentním tahu, spodní profil je nutné pevně držet, dokud jej bezpečně neumístíte do
fixačních háčků nebo do horní polohy.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při zaměření i montáži dbejte na dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně zásad bezpečnosti práce ve
výškách. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, ke kterým by mohlo dojít
následkem zanedbání tohoto bezpečnostního upozornění.
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