Technický manuál

PLISSÉ

Plissé je skladaná látková žalúzia, ktorá oble ie Vaše okná, zútulní interiér a samozrejme poskytne zatienenie šité na
mieru vašej miestnosti. Vybra si môžete plisované látky s rôznym stup om priepustnosti svetla, látky zatem ujúce, s
naparovanou hliníkovou vrstvou, ktorá eliminuje silu tepelného žiarenia alebo látky s perle ovými nátery s vysokým
stup om odrazu svetla.
V porovnaní s klasickou interiérovou žalúziou je tento systém ojedinelý tým, že možno intenzitu tienenia nastavi sú asne
stiahnutím / vytiahnutím horného alebo dolného profilu, o umož uje vytvori tieniaci pruh ubovo nej výšky. Iste vás
arí tiež špeciálne prevedenie žalúzií Pliss s dvoma látkami, ktorými si zmeníte interiér pod a svojho momentálneho
rozpoloženia. V tradi nom po atí plní interiérové žalúzie tieniacu funkciu, v dnešnom po atí sú navyše moderným
doplnkom okien a šperkom vášho interiéru. Žalúzie sú v sú asnej dobe tiež cenené pre svoju schopnos uspori 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
- ve ké množstvo atypických tvarov
- široký výber plisovaných materiálov, farieb, vzorov a potla í
- látky o rôznych stup och priepustnosti svetla, látky zatem ujúce, reflexné a PERL látky
- možnos kombinácie dvoch látok
- variabilný systém ovládania - šnúrka, madlo
- komponenty z Fe (skrutky, nity)

Základné komponenty
Horný a dolný profil

Horný, dolný a stredový profil
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Horný a dolný profil

Plissé bez vedenia (typy AO) - pevný horný pro l
Základná špecifikácia produktu

Plissé s vedením šnúrou (typy BB, BO) - vo ný horný a dolný pro l

Skladacie rolety PLISSÉ

(variantne pevný horný a dolný pro l)

Plissé s vedením oce ovým lankom (typ PB) - pevný horný a dolný pro l
(variantne pevný dolný pro l)

Špecifikácia

Horný pro l
Materiál
Farba

Dolný pro l

Bo né vedenie

Al

bez vedenia (typ AE, AO)
šnúra ø0,8 mm (typ BB, BO, PE)
oce ové lanko ø0,9 mm (typ PB)

Pod a aktuálného vzorníka
varianty prevedenia:
• plissé s jednou látkou
• plissé s dvomi látkami

do okenného otvoru (strop)
na okenné krídlo
na kolmú zasklievaciu lištu
pred okenný otvor (stena)

min. šírka (mm)

max. šírka (mm)

max. výška (mm)

pod a typu Plissé

pod a typu Plissé

pod a typu Plissé

Al

Montáž

RAL 9016 biela RAL 9016 biela
RAL 1000 šedá RAL 1000 šedá
RAL 8017 hnedá RAL 8017 hnedá

Standardné rozm ry

Skladacie rolety PLISSÉ

Typ látky

Popis technických parametrov
Typ
PLA
PLB
PLP
PL2

Plissé vo ne visiaca
Plissé so šnúrkovým vedením
Plissé s vedením oce ovým lankom
Plissé dvojlátková

Ovládanie
P
L
O
U

šnúrka vpravo
šnúrka v avo
šnúrka - obe strany
madlo (stred profilu)

Typ uchytenia
CA Clip do krídla
CB Clip+konzolka na krídlo 40 mm
CC Clip+konzolka na krídlo 60 mm

Farba systému
00 biela 9016
01 sivá 1000
02 hnedá 8017

Farba tienenia
Kód

Názov

Kód

Látky typu A

Názov

Kód

Názov

TUCPL145

TAFT UNI CRUSH PL145 (B)

TCPPL150 TAFT CRUSH PEARL PL150 (C)

CREPL010

CREPE PL010 (A)

TUCPL250

TAFT UNI CRUSH PL250 (B)

TCPPL250 TAFT CRUSH PEARL PL250 (C)

CREPL040

CREPE PL040 (A)

TUCPL275

TAFT UNI CRUSH PL275 (B)

TCPPL270 TAFT CRUSH PEARL PL270 (C)

CREPL060

CREPE PL060 (A)

TUCPL550

TAFT UNI CRUSH PL550 (B)

TCPPL580 TAFT CRUSH PEARL PL580 (C)

CREPL270

CREPE PL270 (A)

TUCPL736

TAFT UNI CRUSH PL736 (B)

TCPPL610 TAFT CRUSH PEARL PL610 (C)

CREPL274

CREPE PL274 (A)

TUCPL745

TAFT UNI CRUSH PL745 (B)

TCPPL640 TAFT CRUSH PEARL PL640 (C)

CREPL295

CREPE PL295 (A)

TUCPL780

TAFT UNI CRUSH PL780 (B)

TCPPL270 TAFT CRUSH PEARL PL270 (C)

CREPL555

CREPE PL555 (A)

Látky typu C

CREPL558

CREPE PL558 (A)

CRBPL942 CREPE DESIGN PL942 (C)

TCPPL610 TAFT CRUSH PEARL PL610 (C)

CREPL580

CREPE PL580 (A)

CRBPL943 CREPE DESIGN PL943 (C)

TCPPL640 TAFT CRUSH PEARL PL640 (C)

CREPL626

CREPE PL626 (A)

CRBPL946 CREPE DESIGN PL946 (C)

TCPPL725 TAFT CRUSH PEARL PL725 (C)

CREPL736

CREPE PL736 (A)

CRBPL950 CREPE DESIGN PL950 (C)

TCPPL760 TAFT CRUSH PEARL PL760 (C)

CREPL740

CREPE PL740 (A)

CRBPL955 CREPE DESIGN PL955 (C)

TPPPL150 TAFT PLAIN PEARL PL150 (C)

CREPL745

CREPE PL745 (A)

CRBPL960 CREPE DESIGN PL960 (C)

CREPL760

CREPE PL760 (A)

CRBPL969 CREPE DESIGN PL969 (C)

JAPPL703 JACQUARD QUALITIES PL703 (D)

CREPL770

CREPE PL770 (A)

MABPL912 MARQUISES DESIGN PL912 (C)

SCPPL901 SATIN CURLY PEARL PL901 (D)

CREPL785

CREPE PL785 (A)

MABPL936 MARQUISES DESIGN PL936 (C)

SSPPL901 SATIN SQUARE PEARL PL901 (D)

CREPL795

CREPE PL795 (A)

MABPL937 MARQUISES DESIGN PL937 (C)

Látky typu B

TCPPL580 TAFT CRUSH PEARL PL580 (C)

Látky typu D

Látky typu E

MABPL950 MARQUISES DESIGN PL950 (C)

CBMPL045 CREPE BLACK OUT PL045 (E)

CBFPL775

CREPE PEARL PL775 (B)

MABPL952 MARQUISES DESIGN PL952 (C)

CBOPL288 CREPE BLACK OUT PL288 (E)

CRPPL231

CREPE PEARL PL231 (B)

MABPL953 MARQUISES DESIGN PL953 (C)

CBOPL545 CREPE BLACK OUT PL545 (E)

CRPPL272

CREPE PEARL PL272 (B)

MABPL954 MARQUISES DESIGN PL954 (C)

CBOPL602 CREPE BLACK OUT PL602 (E)

CRPPL795

CREPE PEARL PL795 (B)

MABPL958 MARQUISES DESIGN PL958 (C)

CBOPL715 CREPE BLACK OUT PL715 (E)

TUCPL023

TAFT UNI CRUSH PL023 (B)

MABPL990 MARQUISES DESIGN PL990 (C)

MPBPL010 METAL PEARL BLACK-OUT PL010 (E)

TUCPL025

TAFT UNI CRUSH PL025 (B)

MABPL991 MARQUISES DESIGN PL991 (C)

PBOPL010 PLAIN BLACK OUT PL010 (E)

TUCPL040

TAFT UNI CRUSH PL040 (B)

TCPPL010

TAFT CRUSH PEARL PL010 (C)

PBOPL280 PLAIN BLACK OUT PL280 (E)

TUCPL050

TAFT UNI CRUSH PL050 (B)

TCPPL040

TAFT CRUSH PEARL PL040 (C)

PBOPL550 PLAIN BLACK OUT PL550 (E)

TUCPL060

TAFT UNI CRUSH PL060 (B)

TCPPL060

TAFT CRUSH PEARL PL060 (C)

Garancia farebnosti v rámci celej zákazky
! Výrobca nezaru uje farebnú zhodu medzi jednotlivými zákazkami !

Zadávané kombinácie pre dvojlátkové Plissé (PL2)

Skladacie rolety PLISSÉ

AA
AB
AC
AD
AE

Ovládacia ty
*
05
10

bez ovládacej ty e
ovládacia ty - 50cm
ovládacia ty - 100cm

BA
BB
BC
BD
BE

CA
CB
CC
CD
CE

DA
DB
DC
DD
DE

15
20

ovládacia ty - 150cm
ovládacia ty - 200cm

EA
EB
EC
ED
EE

Povolené rozmerové a funk né tolerancie výrobku R

výška výrobku ± 2 mm

Rozmerová tolerancia výrobku

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

šírka výrobku ± 2 mm

obr. 1

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

obr. 2

Skladacie rolety PLISSÉ

x ± 3 mm

x ± 2 mm

x

x

Tolerancia šikmého chodu

Zameranie
Montáž do krídla - do otvoru

Poznámka: najmänšia h bka zasklievacej
lišty = 25 mm

Doporu enie: najmänšia nameraná šírka minus 2 mm z každej strany = šírka výrobku plissé
Montáž na krídlo - na otvor

Poznámka: Vezmite do úvahy
vy nievajúce asti okna (napr. k ku)

Doporu enie: Presah Plissé cca 20mm na každej strane (k vy nievajúcej k

Skladacie rolety PLISSÉ

Objednávacie rozmery (rozmery hotového plissé):
Šírka (mm) = svetlá šírka otvoru v okennom krídle
Výška (mm) = svetlá výška otvoru v okennom krídle

ke)
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Zameranie pre atypické okná

Zadané rozmery sú rozmery výrobku

Pokia H 1/2A
je nutné doda šablónu

A .... šírka základne, výpo tová
B .... šírka hornej, môže sa sklada z 3 rôznych rozmerov ... teda B, B1, B2
C .... výška avá
D .... výška pravá
H .... výška základne, výpo tovej (kolmá k základni A)
Všetky rozmery (ak sú), meriame tesne pri skle od avej vnútornej hrany zasklievacej lišty k pravej vnútornej hrane
zasklievacej lišty vrátane prípadného gumového i silikónového tesnenia, a to v troch miestach - hore, uprostred a
dole. Pre výrobu a objednávku plissé udávame najmenší nameraný rozmer. Šírku a výšku plissé vyrábame s
presnos ou na milimetre od šírky pod a typov (pozri nižšie) s toleranciou ± 1 mm.
Aj ke je tvar obrátený a typ umož uje oto enie plissé (vi . nižšie), do objednávky píšeme rozmery pod a horného
obrázku. Plissé sa vyrobí rovnako, namontuje naopak. Táto skuto nos sa premietne do poznámok!
Typy, ktoré možno obráti o 180 st. sú ozna ené takto:

.

Rozmery mimo stanovené limity je nutné konzultova s výrobcom.

PLISSÉ

Pokia bude plissé montované inak ako do zasklievacích líšt (tj treba na elo krídla), bude opä vyrobené presne
pod a objednávkového formulára. Vo všetkých prípadoch bude teda produkt vyrobený presne pod a objednávky.
Minimálne a maximálne výrobné rozmery - pod a jednotlivých typov.

Pozor! Pri vymeraní kontrolujeme tvar a ve kos zasklievacie lišty, aby sme predišli prípadným problémom pri
montáži vedenia (napína e šnúrok).
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Montáž
Montáž prevádzajte výhradne pod a tohto návodu, vyhnete sa tak zbyto ným montážnym chybám, prípadne
alším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.
POMÔCKY NA MONTÁŽ:
zvinovací meter
ceruzka
vrtáky
akumulátorová v ta ka
magnetický nadstavec, bity PZ2, PZ1
nôž, nožnice, kliešte
pre uchytenie plissé

otvor pre napína e šnúrok

skrutka

3,5 x 16

3,5x9,5

vrták Ø

2 mm

2 mm

KONTROLA:
pred montážou doporu ujeme previes kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným
problémom. Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže, i vlastnej žalúzie, oznámte prosím
výrobcovi.
VLASTNÁ MONTÁŽ:
• skontrolujeme plissé v okennom krídle, i jej rozmer zodpovedá šírke okna
• klipy alebo držiaky klipov priskrutkujeme ku krídlu pomocou skrutiek, u plastových okien, pokia je to možné,
len do zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného krídla
• zasadíme horný profil plissé do klipov a roztiahneme plissé, skontrolujeme napnutie šnúrok, laniek, prípadne
žku šnúrok (pod a typu), prípadne si upravíme napínacú silu pružín, d žky šnúrok.
• nacvakneme spodný profil, prípadne priskrutkujeme napína e šnúrok,
• u typov vybavených madlom pre ovládanie, nastavíme správny uhol sklonu madla (madiel), pre komfortnejšie
ovládanie výrobku

PLISSÉ

Upozornenie: Držadlo je možné nastavi do nieko kých uhlov sklonu, pod a umiestnenia a prístupu k samotnému
výrobku. Toto nastavenie sa vykonáva hne po inštalácii a neodporú a sa alej prenastavova . Pri nedodržaní
tejto podmienky môže dôjs k nevratnému poškodeniu a znehodnoteniu madlá.
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MONTÁŽ PRED OKENNÝ OTVOR (NA STENU)

PLISSÉ

var. A - konzola malá

var. B - konzola ve ká

16. 5. 2013
MONTÁŽ DO OKENNÉHO OTVORU (STROP), NA OKENNÉ KRÍDLO, NA KOLMÉ ZASKLIEVACIE LIŠTY

V prípade, že tvar alebo ve kos zasklievacej lišty neumož uje v ta otvory pre napína e šnúrok do zasklievacej
lišty zhora, volíme možnos otvory pre kolíky v ta do ela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby
sme nepoškodili vrtákom sklo. Je dôležité ur

správnu h bku v tania! O tomto spôsobe montáže musí by

zákazník informovaný vopred a svoj súhlas potvrdi písomne v preberacom protokole. V každom prípade dbáme
na to, aby bola zachovaná plná funk nos plissé aj okná.

TYPY PLISSÉ
AO10

Vo ne visiace plissé bez vedenia s pevným horným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 90 °
- Zadávajú sa rozmery A, C (H)
šírka A

2-00430

výška C=H

min

max

min

max

350

1900/1500*

300

2500

* max. šírka pre látky „BLACK OUT“

AO20

Vo ne visiace plissé bez vedenia s pevným horným profilom
- Ovládanie 2 šnúrami s 2 brzdami, vertikálne ovládanie
- Pohyb: nábal v ubovo nej polohe
- Iba v prevedení náklonu okna 90°
- Zadávajú sa rozmery A, C (H)

PLISSÉ

šírka A

výška C=H

min

max

min

max

400

1900/1500*

300

2500

2-00434
* max. šírka pre látky „BLACK OUT“
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AO40

Vo ne visiace plissé bez vedenia, s pevným horným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie na kratšej strane
- Šikmá as pohyblivá spolu so spodnou as ou
- Pohyb: nábal k hornému šikmému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 90 °
- Zadávajú sa rozmery A, B, C, D, (H)
šírka A

2-00435

výška D=H

min

max

min

max

400

1900/1500*

500

2500

* max. šírka pre látky „BLACK OUT“

AO70

Vo ne visiace plissé bez vedenia, s pevným horným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie na dlhšej strane
- Pohyb: nábal k hornému šikmému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 90 °
- Zadávajú sa rozmery A, B, D, (H) alebo A, B, C, (H)
šírka A

2-00436

AB10

výška D=H

min

max

min

max

400

1900/1500*

300

2500

* max. šírka pre látky „BLACK OUT“

Plissé oblúkové s pevnou polovicou spodného profilu
-Ovládanie ru né, madlo
-Pohyb: nábal k dolnému profilu
-V prevedení náklonu okna 90 °
-Zadávajú sa rozmery A, H
šírka A

PLISSÉ

2-00437
Ak A / 2

výška H

min

max

min

max

400

1200

200

600

H, jedná sa o fixné prevedenie, je nutné doda výrobe šablónu.

V tomto prípade sa jedná o plissé s celým pevným spodným profilom.
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BO10

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie
- Pohyb: bal u horného profilu
- Iba v prevedení náklone okna 75-90 °
- Zadávajú sa rozmery A, C (H)
šírka A

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500

2-00432

BO16

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie
- Pohyb: nábal k dolnému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90 °
- Zadávajú sa rozmery A, C (H)
šírka A

2-00438

BO20

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom
- Ovládanie 2 šnúrkami s 2 brzdami, vertikálne ovládanie
- Pohyb: nábal v ubovo nej polohe
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C (H)

šírka A

PLISSÉ

2-00439

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500
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BO30

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom
- Ovládanie 2 šnúrkami s 2 brzdami, vertikálne ovládanie
- 2 Rôzne typy látok
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C (H)
šírka A

2-00440

BO35

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- Ovládanie 2 šnúrkami s 2 brzdami, vertikálne ovládanie
- 2 rôzne typy látok
- Pohyb: balmi u spodného profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávají se rozm ry A,C(H)
šírka A

2-00441

BO60

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie
- Max.rozdíl medzi B a A = 500mm
- Pohyb: bal u spodného profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, C, D, (H)

PLISSÉ

šírka A

2-00442

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500
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BO61

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie
- Max. rozdiel medzi B a A = 100mm
- Pohyb: nábal k spodnému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, C, D, (H)

šírka A

výška H

min

max

min

max

400

1300

300

2500

2-00443

BO75

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- Ovládanie šnúrkou s brzdou, vertikálne ovládanie
- Max.sklon = 60 st.
- Pohyb: nábal k spodnému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, C (H) alebo A, B, D, (H)
šírka A

2-00444

BB10

výška C=H

min

max

min

max

400

1300

300

2500

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom
- Ovládanie ru né, madlo
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

PLISSÉ

šírka A

2-00445

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200
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BB20

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom
- Ovládanie ru né, madlo
- Pohyb: bal v ubovo nej polohe
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)
šírka A

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200

2-00446

BB24

Plissé sa šnúrovým vedením bez horného a spodného profilu
- Ovládanie ru né, madla
- Pohyb: nábal v ubovo nej polohe
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)
šírka A

výška C=H

min

max

min

max

300

1300

300

2200

2-00447

BB30

Plissé sa šnúrovým vedením s pevným horným profilom
- Ovládanie ru né, madla
- 2 Rôzne typy látok
- Pohyb: balmi u horného profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

PLISSÉ

šírka A

2-00448

výška C=H

min

max

min

max

300

1500

300

2200
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BB80

Plissé so šnúrovým vedením s pevným spodným profilom
- Ovládanie ru né, madla
- Min. vrchná šírka = 150 mm
- Max. rozdiel medzi B1 a A = 600 mm
- Pohyb: balmi u dolného profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, B1, C, D, (H)
šírka A

2-00449

BB81

výška D=H

min

max

min

max

300

1500

300

2200

Plissé so šnúrovým vedením s pevným spodným profilom
- Ovládanie ru né, madla
- Min. horná šírka = 150 mm
- Max. rozdielu medzi B1 a A = 1200 mm
- Pohyb: nábal k dolnému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, B1, B2, C, D, H
šírka A

výška H

min

max

min

max

450

1500

300

2200

2-00450

BB10T

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným a spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlo
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

PLISSÉ

šírka A

2-00451

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200
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BB20T

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným a spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlo
- Pohyb: nábal v ubovo nej polohe
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90 °
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)
šírka A

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200

2-00452

BB30T

Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- 2 rôzne druhy látok
- Ovládanie ru né, madla
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- Iba v prevedení náklonu okna 75-90 °
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)
šírka A

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200

2-00453

PB10

Plissé s lankovým vedením s pevným horným aj spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlo, možno aj ovládacou ty ou
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- V prevedení náklonu okna 0-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)

PLISSÉ

šírka A

2-00431

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200
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PB30

Plissé s lankovým vedením s pevným horným i spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlo, možno aj ovládacou ty ou
- 2 rôzne typy látok
- Min. šírka = 150 mm
- Max.šírka = 1500 mm
- Pohyb: nábal k hornému profilu
- V prevedení náklonu okná 0-90°
- Zadávajú sa rozmery A, C, (H)
šírka A

2-00455

PB80

výška C=H

min

max

min

max

150

1500

300

2200

Plissé s lankovým vedením s pevným spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlá, možno aj ovládacou ty ou
- Min.horní šírka = 150 mm
- Max.rozdiel medzi B1 a A = 600 mm
- Pohyb: nábal k dolnému profilu
- V prevedení náklonu okna 0-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, B1, C, D, (H)
šírka A

2-00458

PB81

výška D=H

min

max

min

max

300

1500

300

2200

Plissé s lankovým vedením s pevným spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlá, možno aj ovládacou ty ou
- Min.horní šírka = 150 mm
- Max.rozdiel medzi B1 a A = 1200 mm
- Pohyb: nábal k dolnému profilu
- V prevedení náklonu okna 0-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, B1, B2, C, D, H

PLISSÉ

šírka A
5-00459

výška H

min

max

min

max

450

1500

300

2200
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PB60

Plissé s lankovým vedením s pevným spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlá, možno aj ovládacou ty ou
- Min.horná šírka = 150 mm
- Max.šírka = 1500 mm
- Max.rozdíl medzi B a A = 600 mm
- Pohyb: bal u dolného profilu
- V prevedení náklonu okná 0-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, C, D, (H)
šírka A

výška C=H

min

max

min

max

300

1500

300

2200

2-00460

PB61

Plissé s lankovým vedením s pevným spodným profilom
- Ovládanie ru né, madlá, možno aj ovládacou ty ou
- Min.horná šírka = 150 mm
- Max.rozdiel medzi B a A = 1200 mm
- Pohyb: nábal k dolnému profilu
- V prevedení náklonu okná 0-90°
- Zadávajú sa rozmery A, B, C, D, H
šírka A

PLISSÉ

2-00461

výška H

min

max

min

max

450

1500

300

2200
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Obsluha a údržba

OVLÁDANIE
Uvo nenie brzdy

PLISSÉ

Spúš anie

Vytiahnutie hore

Zaistenie v požadovanej polohe
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POPIS OVLÁDANIA ŠNÚRY / ŠNÚRY A BRZDY / B ZD:
Pre vytiahnutie alebo spustenie je potreba uvo ni brzdu ahom za šnúrku uhloprie ne do stredu plissé.
Zabezpe enie látky do požadovanej polohy vykonáte pritiahnutím šnúrky v smere k strane plissé od uhloprie ky.

POPIS OVLÁDANIA MADLOM:
Uchopením madla a jeho ahaním smerom nadol vykonáte spustenie plissé. Tlakom na madlo smerom nahor
vykonáte vytiahnutie plissé. Plissé zostáva v akejko vek zvolenej polohe. Na horšie prístupných miestach (napr.
strešné okná) slúži na ovládanie madlo a ty . Na madlo nasuniete adaptér až zacvakne. ahom za ty s ahujete
dole / tlakom posúvajte nahor. Adaptér potom z madla vycvaknite pohybom do strán (k stranám). Poznámka:
Spôsob ovládania platí pre všetky prevedenia tvarov plissé (obd žnikový, štvorcový, trojuholníkový, šikmý, lomený).
UPOZORNENIE:
Maflo je možné nastavi do nieko kých uhlov sklonu, pod a umiestnenia a prístupu k samotnému výrobku. Toto
nastavenie sa vykonáva hne po inštalácii a neodporú a sa alej p enastavovat. Pri nedodržaní tejto podmienky
môže dôjs k nevratnému poškodeniu a znehodnoteniu madlá.

Údržba
Výrobok nevyžaduje mimoriadnu údržbu a mazanie ovládacích mechanizmov. Pri silnom zne istení (prach),
pravidelne používajte jemné kefovanie alebo slabo nastavený ru ný vysáva . Pri bežnom zne istení pravidelne
utrite povrch výrobku prachovkou alebo navlh enou mäkkou textilnou tkaninou alebo špongiou. Používajte iba
mydlové roztoky bez chemických prísad, o teplote do 30 º C. Nepoužívajte agresívne istiace prostriedky, ako
organické riedidlá, rozpúš adlá, istiace piesky, istiace pasty, vyvíja e pary a silné alkalické istiace prostriedky.

PLISSÉ

UPOZORNENIE:

Dbajte na opatrné istenie textílií, aby nedošlo k ich prelia eniu alebo inému poškodeniu. Látky s naparovanou
hliníkovou vrstvou sa nesmú isti vodou - vrstva by sa tým poškodila. Pri istení okien výrobok nastavte do takej
polohy, aby nemohlo dôjs k jeho poškodeniu, alebo aby nebránil v istení. Chrá te výrobok pred zne istením pri
stavebných úpravách a pri ma ovaní.
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Bezpe nostné pokyny
S výrobkom nemanipulujte násilne, ak v jeho pohybe bráni nejaká prekážka.
Nevešajte na výrobok (najmä na lamely, ovládacie šnúry, silóny a tiahla) žiadne predmety.
Zabrá te mechanickému namáhaniu a poškodeniu výrobku.
Pri výrobku ovládaného šnúrami udržujte šnúry mimo dosahu malých detí, aby nedošlo k zamotaniu a ku
škrteniu.
Po as užívania s výrobkom zaobchádzajte opatrne, zvláš potom pri istení.

PRI VÝROBKOCH S MOTORICKÝM POHONOM:
Pre nastavenie elektrického ovládania výrobku sa ria te návodom k tomuto zariadeniu.
Nedovo te de om hra sa s ovládacím zariadením. Dia kové ovládanie udržujte mimo dosahu detí.
Preverujte inštaláciu pre ur enie opotrebenia alebo poškodenia prívodov.
Pre kontrolu alebo údržbu elektrických astí musí by výrobok odpojený spo ahlivým spôsobom od dodávky
energie.

UPOZORNENIE:
Elektrická inštalácia, montáž a údržba sa vykonáva iba kvalifikovanými osobami, ktoré sú oprávnené a spôsobilé
k daným výkonom. Ak dôjde k poruche alebo mechanickému poškodeniu výrobku, zabrá te jeho alšiemu
používaniu.
POZNÁMKY:
Ak je výrobok nefunk ný, kontaktujte svojho predajcu prípadne montážnu firmu, ktorá vykonávala montáž.
Vyobrazenie výrobku nemusí vo všetkých detailoch súhlasi so skuto nos ou. Výrobca si vyhradzuje právo na
zmenu.

PLISSÉ

Po ukon ení životnosti výrobku ho neodkladajte do komunálneho odpadu. U výrobku je možné separova
použité materiály a tieto odovzda v súlade s platnými predpismi o odpadoch a o ochrane životného prostredia.
Informácie o miestach zberu odpadu môžete získa na úrade miestnej samosprávy.

