NAVODILO ZA MONTAŽO LAMELNE ZAVESE
Montaža lamelne zavese običajno ni zahtevno opravilo, če ste vešči ročnega orodja jih lahko
zmontirate sami po naslednjih napotkih ali pa prepustite montažo našim izkušenim monterjem.
1. Pritrditev nosilca
Lamelne zavese lahko pritrdite na strop s stropnim nosilcem ali na steno s stenskim nosilcem. Pri
montaži na strop upoštevajte minimalni odmik karnise od stene po sliki na koncu navodil. Glede na
višino zavese in izbrani tip trakov sta do širine 180 cm dovolj dva nosilca, približno 20 cm od vsakega
roba. Pri širših karnisah se ostali nosilci enakomerno razporedijo med stranska nosilca. Stropni nosilec
se pritrdi z enim vijakom, stenski pa običajno z dvema, da ne pride do rotacije nosilca.

Stenska montaža
Stropna montaža
Nosilci naj bodo z večjim robom obrnjeni v prostor, da jih bo ob morebitni demontaži lažje odpeti.
2. Namestitev karnise
Preden pritrdite karniso na nosilce, jo obrnite tako, da bo komanda z vrvico in verižico na želeni
strani. Karniso vtisnite v nosilec tako, da vstavite zadnji rob karnise v nosilec in nato pritisnete še na
prvi rob, da se ta zaskoči. Nosilec, ki drži karniso je enak pri stropni in stenski montaži, le da je pri
stenski montaži vpet v dodatno konzolo.

Karnisa - zadnji rob v nosilcu

Karnisa - sprednji rob v nosilcu

3. Namestitev trakov
Ko je karnisa pritrjena, najprej povlecite obračalno vrvico do konca v obe smeri, da se vsi kavlji v
vozičkih poravnajo. Nato jih poravnajte v sredino, da so trakovi, ko jih zataknete na kavelj, obrnjeni
pravokotno na okno. Ni pomembno s katere strani začnete nameščati trakove, pomembno je le, da so
vsi obrnjeni v eno smer.

Poravnava vozickov

Namešcanje trakov

4. Vstavljanje uteži trakov
Ko so vsi trakovi obešeni, zaveso s pomočjo vlečne vrvice raztegnite. V spodnji rob trakov, v
varjene žepe, vtaknite uteži. Te so lahko kovinske ali plastične, pozorni moramo biti na to, da so vse
nameščene tako, da je razširjeni del uteži, kamor pritrdite povezovalno vrvico, na zgornji strani.

Pravilno obračanje uteži

Nameščene uteži

5. Namestitev povezovalne vrvice
V razširjeni del uteži zataknite povezovalno verižico. Glede na tip uteži se le ta natika od zgoraj ali s
strani. Vedno začnite iz zadnje strani zavese od enega do drugega konca in preden prerežete verižico
se prepričajte ali so povezane vse uteži v pravilnem vrstnem redu. Potem jih povežite še s sprednje
strani. Ko ste povezali vse, verižico odrežite na vseh štirih koncih cca. 2 cm od konca.

Natikanje povezovalne vrvice

Odrezanje verižice

6. Preverjanje delovanja
Preverite še delovanje lamelne zavese. S potegom vlečne vrvice zaveso zaprete in odprete, ter pri
razpeti zavesi preverite še obračanje trakov z obračalno verižico z obračanjem v eno in drugo skrajno
točko.
Minimalni odmik lamelne zavese:
A = 0,5 * ŠIRINA TRAKU + 10 mm + X
X = dimenzija od zidu do konca ovire, ki je
najdlje od zidu
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