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INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET PLISOWANYCH 

SCHEMAT ROLETY (RZUT Z PRZODU) 
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INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET PLISOWANYCH 

WYTŁUMACZENIE SCHEMATU 

 

 

1. Wkręt do mocowania kwadratowych uchwytów do montażu rolety 

2. Kwadratowy uchwyt do montażu rolety 

3. Plastikowa końcówka sznurka 

4. Wsuwany uchwyt do sterowania roletą 

5. Profil aluminiowy 

6. Tkanina rolety plisowanej 

7. Przykręcona do profilu rolety część uchwytu do sterowania roletą 

8. Zaślepka boczna profilu aluminiowego 

9. Sznurek naciągowy 

10. Wzornik do montażu 
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INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET PLISOWANYCH 

OPIS MONTAŻU (PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ PRZED MONTAŻEM!) 

 

 

1. Rozłóż rolety na stole lub podłodze. Pamiętaj, aby rozłożyć je na foli, tak aby się nie porysowały. 

2. Wsuń uchwyty do sterowania roletą w przykręconą do profilu rolety część uchwytu do sterowania 

roletą. Uchwyt należy wsunąć bokiem. 

 

 

 

3. Przyłóż roletę do okna w przestrzeń między listwami przyszybowymi (miejsce, w którym będzie działać 

roleta) i sprawdź ile wolnego miejsca masz po bokach.  

4. Przykręć kwadratowe uchwyty do montażu rolety. Do ich mocowania użyj śrub z dużym łbem (w 

zestawie) oraz zastosuj wkrętak z końcówką PZ-2. Do przykręcenia uchwytów użyj wzornika do 

montażu (w zestawie). Kwadratowy uchwyt do montażu rolety umieść we wzorniku do montażu w 

miejscu oznaczonym jako OPT. Wzornik przyłóż do krawędzi listwy przyszybowej i szyby. Dla 

bezpieczeństwa można zachować odstęp ok. 2 mm zarówno od bocznej listwy przyszybowej oraz 

szyby. 

 

Rzut z góry: 

 

 

5. W analogiczny sposób zamontuj wszystkie cztery kwadratowe uchwyty do montażu rolety. Pamiętaj o 

tym, że wzornik do montażu kwadratowych uchwytów nie jest taki sam z obu stron. Kwadratowy 

uchwyt wkładaj zawsze w tą stronę, która jest dłuższa (oznaczona jako OPT). 

6. Odwiń sznurki naciągowe, którymi jest związana roleta. 

Odstęp 2 mm 

O
P

T
 



© Copyright by Dobrerolety.pl | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 

7. Złap za dwa końce sznurka wychodzącego z jednego profilu aluminiowego w taki sposób, aby 

rozwinęły się w pełni i zwróć uwagę na to, aby sznurki nie były poplątane. 

 

 

 

8. Najpierw zamocuj uchwyty górne. Aby tego dokonać wsuń plastikowe końcówki sznurka w już 

zamontowane kwadratowe uchwyty to montażu rolety. 

9. Analogicznie dokonaj montażu plastikowych końcówek sznurka na dole okna. Aby ułatwić sobie 

zadanie, roletę wraz z tkaniną trzymaj około 15 cm od dołu, a następnie napręż linki i wsuń plastikowe 

końcówki sznurka w już zamontowany kwadratowy uchwyt to montażu rolety. 

10. Jeżeli roleta opada samoczynnie należy skrócić sznurek po obu stronach. Aby tego dokonać wysuń 

plastikowe końcówki sznurka (na dole) i podwiąż sznurek robiąc supeł (z obu stron jednakowo). 

Najczęściej nowy supeł należy zawiązać zaraz przy aktualnym lub z 3-5 mm odstępem. Rzadziej zdarza 

się, aby roleta wymagała regulacji naciągu linek o około 10-15 mm. Dla bezpieczeństwa lepiej 

stopniowo zwiększać naciąg linek zawiązując nawet kilka supłów. Sposób zawiązania nowych supłów 

przedstawia poniższa grafika. 
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11. Roleta podczas działania powinna stawiać lekki opór i nie powinna opadać samoczynnie. 

12. Jeżeli Twoja roleta nie odpada samoczynnie oznacza to, że pomiar jak i montaż zostały wykonane 

prawidłowo. 

13. Teraz możesz cieszyć się swoją nową roletą. Życzymy miłego użytkowania! 

14. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 


