Technický manuál

PLISSÉ PLK

Plissé je skladaná látková žalúzia, ktorá oblečie Vaše okná, zútulní interiér a samozrejme poskytne zatienenie šité na
mieru vašej miestnosti. Vybrať si môžete plisované látky s rôznym stupňom priepustnosti svetla, látky zatemňujúce, s
naparovanou hliníkovou vrstvou, ktorá eliminuje silu tepelného žiarenia alebo látky s perleťovými nátery s vysokým
stupňom odrazu svetla.
V porovnaní s klasickou interiérovou žalúziou je tento systém ojedinelý tým, že možno intenzitu tienenia nastaviť súčasne
stiahnutím / vytiahnutím horného alebo dolného profilu, čo umožňuje vytvoriť tieniaci pruh ľubovoľnej výšky. Iste vás
očarí tiež špeciálne prevedenie žalúzií Pliss s dvoma látkami, ktorými si zmeníte interiér podľa svojho momentálneho
rozpoloženia. V tradičnom poňatí plní interiérové žalúzie tieniacu funkciu, v dnešnom poňatí sú navyše moderným
doplnkom okien a šperkom vášho interiéru. Žalúzie sú v súčasnej dobe tiež cenené pre svoju schopnosť usporiť energiu.
Technická špecifikácia
- profil horný, spodný z extrudovaného Al s povrchovou úpravou
- látky v materiálovom prevedení 100% PE
- komponenty z plastu vo farebných modifikáciách
- elegantný prvok moderného interiéru
- veľké množstvo atypických tvarov
- široký výber plisovaných materiálov, farieb, vzorov a potlačí
- látky o rôznych stupňoch priepustnosti svetla, látky zatemňujúce, reflexné a PERL látky
- možnosť kombinácie dvoch látok
- jednoduché ovládanie madlom
- komponenty z Fe (skrutky, nity)
Prevedenie

Plissé KLASIK - okenné

Plissé KLASIK - strešné
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Plissé DUO - okenné

Kontrola rozmerov
Plissé Klasik okenné
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š/v
79,9
220

49,9
N
N

Plissé Klasik strešné
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Legenda: N – nevyrobiteľné, G - garantované

Popis technických parametrov
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Umiestnenie výrobku
Štandardné okno
Strešné okno
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Štandardné okno

Farba systému
biela
strieborná
hnedá - elox
olivová - elox
champagne-elox
antracit - elox
čierna - elox
ID dub zlatý
ID borovica
ID dub bahenný
ID orech
ID mahagón
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Garancia farebnosti v rámci celej zákazky
! Výrobca nezaručuje farebnú zhodu medzi jednotlivými zákazkami !
Povolené rozmerové a funkčné tolerancie výrobku

výška výrobku ± 2 mm

pozn. - jednotlivé rozmerové tolerancie
( obr. 1
) sú dané charakterom spracovávaného materiálu
a výrobnými technológiami. Rozmerové rozdiely
v rámci výrobných tolerancií nie je možné chápať
ako nedostatok

šírka výrobku ± 2 mm

obr. 1

x ± 2 mm

x

x ± 3 mm

Tolerancia šikmého chodu

x

Skladacie rolety PLISSÉ PLK

Rozmerová tolerancia výrobku

obr. 2

pozn. - možný výškový rozdiel
roletky v rozvinutom alebo
zvinutom stave ( obr. 2 ) je
daný charakterom technológie
a nie je ho možné chápať ako
nedostatok .

Zameranie - Plissé KLASIK okenné + DUO

A medzi zasklievacie lišty

B na rám

C bez vŕtania

Zameranie
Šírka = rozmer A

Skladacie rolety PLISSÉ PLK

Výška = rozmer H

E na stenu

F do stropu

G do otvoru/ostenia

Zameranie - Plissé KLASIK strešné
1. Zamerajte šírku
- zamerajte šírku vonkajších hrán
strešného okna
Šírka = A
1. Zamerajte výšku
- zamerajte výšku vonkajších hrán
strešného okna
Výška = H

Zameranie - Plissé KLASIK okenné + DUO

A medzi zasklievacie lišty

Skladacie rolety PLISSÉ PLK

1. Vyznačte polohu pre uchytenie PVC úchytu

16. 5. 2013

2. v mieste vyznačenia priskrutkujte úchyt do zasklievacej lišty

3. vložte plisse roletu medzi zasklievacie lišty a zatlačte PVC
kryty do priskrutkovaných úchytov (4x)

B na rám / na stenu

1. priskrutkujte L-konzolu (4x)
na rám okna/na stenu
(orientačné umiestnenie podľa Vášho zamerania)

2. pomocou skrutky upevnite
PVC úchyt do L-konzoly

3. priložte plisse roletu a zatlačte PVC kryty do
priskrutkovaných úchytov (4x)

Skladacie rolety PLISSÉ PLK

C na krýdlo bez vŕtania

Pootvorte okenné krídlo a osaďte vyskladané konzoly na jeho
lem (4x).

- pootočením skrutky
pritiahnete konzolu k rámu
okenného krídla

Konzolu vyskladajte podľa uvedených obrázkou.

16. 5. 2013
Montáž - Plissé KLASIK strešné

1. pomocou šablóny vyznačte miesto
osadenia PVC vešiakov (2x dole/2x hore)

- šablóna pre okná Velux , Roto, Fakro,
Okpol

2. v mieste vyznačenia priskrutkujte PVC vešiak (4x)
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- 2x v hornej časti strešného okna

- miesto vyznačenia

- 2x v dolnej časti strešného okna

3. založte bočné vodiace profily (postup podľ obr.)

4. založte dolnú krytku vodiaceho profilu (2x)

5. priskrutkujte vodiace profily

6. do vodiacích profilov vložte plissé roletku

16. 5. 2013

7. napínací PVC kryt roletky zatlačte do vešiaka (4x)
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8. otestujte funkčnosť výrobku

