
MONTÁŽNÍ NÁVOD K ROLETÁM THERMO a  MINI

V případě montáže do zdi montážní silony neinstalujeme - není možnost jejich 
ukotvení  ve  spodní  části.  (  nebudeme  pak  používat  díly  2,3  -  místo  nich 
použijeme Sadu  pro  montáž  do  zdi  dále  8,9,11,12  a  místo  kladky  14 
doporučujeme napínací těžítko )  

Vybalíme roletu a montážní díly z tuby. Rozbalíme vodící silon, rozvineme ho a 
ustřihneme na dvě stejně dlouhé části. Vezmeme boční díly číslo 1. Spodní dírkou 
(viz. foto) prostrčíme konec silonu a zezadu uděláme uzel.

Vezmeme žlutou oboustranně lepící pásku a nalepíme ji na díly číslo 2. Díly 
číslo.1 s protaženým silonem zasuneme do dílu číslo 2. (viz. foto). Silon při 
zasouvání napneme, aby uzel zůstal v drážce. Nadbytečný konec silonu 
odstřihneme. Díly číslo 3 zasuneme jemně do dílů číslo 2 (viz. foto). Na díl číslo 4 
nasuneme distanční kolečko č.5.  Totéž opakujeme na díle číslo 7 s řetízkem. 
Zbavíme roletu plastové folie. Určíme si stranu, kam umístíme ovládací řetízek. 

Mechanismus je univerzální, řetízek tedy můžeme umístit jak na levou tak na 
pravou stranu.U rolet MINI a THERMO je spojka řetízku sloužící jako zarážka 
proti protočení rolety.Mechanizmus s řetízkem je dodáván vždy pro použití na 
pravou stranu. Pokud chceme mít ovládání na levé straně je třeba spojku převinout 
na opačný konec. Toto provedeme následovně: zasuneme dílek č. 6 do dílku č. 1. 
Na ozubené kolečko nasadíme díl s řetízkem a tažením za spojku řetízku ji 

https://www.zebra-shop.cz/doplnky-nahradni-dily/sada-pro-montaz-do-okenniho-ramu-nebo-do-zdi/


přesuneme na opačný konec. Spojka řetízku musí být vždy v zadní horní poloze 
při navinuté roletě. Díl s řetízkem č 7 vsuneme do trubky, na které je navinuta 
roleta. Díl číslo .4 nasuneme z druhé strany. 

Části zasuneme na doraz až po distanční kolečka. Z jedné strany roletu nasuneme 
na již připravené ozubené kolečko, při nasazování dbáme na to aby otevřená část 
mechanizmu ze kterého visí řetízek směřovala směrem dolů. Pokud by řetízek po 
nasazení nebyl správně nasunut, mohlo by dojít k jeho blokování. V takovém 
případě stačí mechanismus opět vytáhnout a lehce pootočit – dle potřeby. Z druhé 
strany opět vložíme dílek číslo 6 s ozubeným kolečkem do dílu č. 1. 

Dílky číslo 6 zasouváme nadoraz. Takto složenou koncovku zasuneme ozubeným 
kolečkem do dílu č. 4. Roletu zavěsíme na okenní křídlo. Vyzkoušíme funkčnost 
řetízku a délku rolety jejím – spuštěním a vytažením. Roleta při spouštění nesmí 
narážet do kliky okna. Pokud je roleta správně usazena – označíme si na okenním 
rámu tužkou jeji polohu. Opět ji sundáme a odlepíme folii z oboustranně lepící 
pásky. Roletu opět zavěsíme do předem označené polohy – přitlačíme lepící pásku 
a zafixujeme ji zacvaknutím horních závěsných dílů č.3. 

Dílky č. 13 nacvakneme do dílu č. 1. (viz foto). Z dílu č. 8 a 9 složíme koncovky 
pro napnutí vodícího silonu (viz foto). Díly nacvakneme zespodu na okenní rám. 
Do plastových koncovek kovové lišty č. 10  nasuneme očka č. 11. Vodící silon 
prostrčíme očkem v zátěžové liště a dírkou napínacího kolečka č. 12. Kolečko 
zasuneme do dílu č. 9 a jeho otáčením napneme vodící silon. Přebytečný konec 
silonu odstřihneme. 

Provlečeme řetízek do napínací kladky 14 a kladku přilepíme nebo přišroubujeme 
tak aby byl řetízek napnut. Pokud máme napínací těžítka, kladku nepoužíváme 
a zavěsíme těžítko. Těžítka nejsou součástí rolet – nutno objednat samostatně.

Věříme že s pomocí tohoto nového návodu zvládnete montáž bez problému.

Přesto budeme vděčni za návrhy kde ještě návod vylepšit.
Jsme tady pro Vás  na info@zebra-shop.cz .  
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