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1. VYMĚŘENÍ 

 

 
 

 

a. Šířka (š) 

Šířka rolety při upevnění do otvoru – Měří se skutečná šířka otvoru, 

do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší, než je 

skutečná šířka otvoru. Skutečná šíře zastínění je pak užší o 20 mm na 

každé straně. 

Šířka rolety při upevnění na otvor – Do objednávkového listu se uvádí 

zpravidla šířka o 200 mm větší, než je skutečná šířka otvoru.  

Skutečná šíře zastínění je pak užší o 20 mm na každé straně. 
 

b. Výška (v) 

Měří se celková výška včetně horního profilu/boxu. 

 

Minimální šířka rolety je 300 mm, maximální šířka 2 200 mm. 

Minimální výška rolety je 300 mm, maximální výška 2 300 mm. 
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2. MONTÁŽ 

 

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním 

chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 

Pomůcky k montáži: 

• svinovací metr 

• vodováha 

• vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu 

• akumulátorová vrtačka 

• magnetický nástavec, bity PZ2 

• kladívko 

• kleště 2x 

• šroubovák plochý 

• šroubovák křížový 

• vruty, hmoždinky 

 

Kontrola 

Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme 

možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety 

sdělte prosím výrobci. 
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Roleta s montážním profilem 

• Roleta LARRA v provedení s montážním profilem se dodává v sestaveném stavu již 

z výroby 

• Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři 

• Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže. 

• Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolet 
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Roleta s montážním profilem 

• Roleta LARRA v provedení s boxem se dodává v sestaveném stavu již z výroby 

• Suchým zipem, kterou je stažený box neodstraňujeme. Odstranění zipu provedeme až po 

montáži 

• Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři 

• Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže. 

• Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolety 
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