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BALSA
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
Vertikální žaluzie BALSA nabízejí praktickou a funkční alternativu tradičního
způsobu zastíněné nebo zatemnění interiéru. Jsou vhodné zejména pro zastínění
větších ploch a jejich velikou výhodou je možnost použití i pro zastínění atypických
okenních ploch.
Vertikální žaluzie BALSA tvoří vertikální pásy dřevěných tkanin, spojené řetízkem,
a nosný hliníkový profil bílé barvy na šňůrové ovládání.
Vertikální žaluzie lze ovládat pouze manuálně za pomoci šnůry a řetízku (šnůra
pro stahování žaluzií do stran, řetízek pro naklápění lamel).

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ
Vertikální žaluzie BALSA lze umístit na strop nebo na stěnu:
a) na strop (pomocí klipu)

b) na stěnu (pomocí konzole a klipu)

Pro správné zaměření je potřeba stanovit:
A – celkovou délku profilu
B – výšku žaluzie včetně profilu (výšku žaluzie nezaměřujte až k podlaze, ale zhruba o 10 - 20 mm
menší, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení a ničení výrobku třením o podlahovou část).
C – výšku žaluzie včetně profilu (u atypické žaluzie)
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BALSA
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
Typy provedení:

Systém ovládání:

Provedení profilu:
Dále uveďte:
počet kusů, druh dřevěné tkaniny (šíře lamel 127
mm), provedení profilu, typ provedení, způsob
umístění, způsob a délku ovládání (standardně
odpovídá délka ovládání 2/3 výšky žaluzie).

NÁVOD NA MONTÁŽ
Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť
v přiloženém plastovém sáčku.
Upevnění žaluzie do stropu
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BALSA
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
Navrtejte do stropu požadovaný počet otvorů pro upevnění dodaných klipů, minimální vzdálenost uchycení
klipů musí být alespoň 80 mm od kolmé stěny. Pomocí hmoždinek a vrutů klipy připevněte. Do upevněných
klipů nasaďte a zacvakněte horní profil žaluzie. Pomocí ovládacího řetízku natočte vozíky tak, aby byly
zavěšované lamely kolmo k hornímu profilu a lamely zavěste.
Upevnění žaluzie na stěnu

Navrtejte do stěny požadovaný počet otvorů pro upevnění dodaných konzolí. Pomocí hmoždinek a šroubů
konzole s připevněnými klipy přišroubujte. Do upevněných klipů nasaďte a zacvakněte horní profil žaluzie.
Pomocí ovládacího řetízku natočte vozíky tak, aby byly zavěšované lamely kolmo k hornímu profilu a lamely
zavěste. Maximální možná vzdálenost středu klipu od stěny je 160 mm (A).
POZOR: Žaluzie musí být přimontována ve vodorovné poloze (vyjma typu C).
Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Vertikální žaluzie se ovládají manuálně za pomoci šnůry a řetízku (šnůra pro stahování žaluzií do stran,
řetízek pro naklápění lamel). Způsob stahování žaluzií si můžete zvolit podle potřeby k jedné straně, formou
opony, stahování doprostřed apod.
POZOR: K manipulaci s žaluzií z používejte ovládací šňůru nebo řetízek, jinak může dojít
k poškození a znehodnocení celého výrobku.
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky,
tuky, ostré předměty apod.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození
zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje
na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace výrobku. V případě
reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.
Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném
používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.
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BALSA
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou.
BEZPEČNOST
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky.
Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným
varovným symbolem.

PAVON – DOMOV VE VAŠEM BYTĚ

