
 

SPOSÓB POMIARU WERTICALI                                                                                                
 
POMIAR SZEROKO ŚCI 
 
- przy wyborze żaluzji o szerokości całego pomieszczenia lub wnęki pomiar należy wykonać przy suficie 
ponieważ często tam pomieszczenie jest najwęższe 
- szerokość żaluzji należy w w/w przypadku przyjąć minimum 1 cm mniejszy niż szerokość pomieszczenia 
- szerokość żaluzji należy przyjąć większą od szerokości okna minimum o 40cm po 20cm na każdą ze stron 
- podejmując decyzję o montażu we wnęce okiennej (najczęściej stare budownictwo) należy pamiętać że 
żaluzja może ograniczać szerokie otwieranie okna. 
 
POMIAR WYSOKO ŚCI 
 
- wysokość od sufitu do parapetu polecamy tam gdzie parapety i grzejniki pod parapetami są eleganckie i 
chcemy je pokazać 
- żaluzje o wysokości całego pomieszczenia (od sufitu do podłogi) wygląda bardzo elegancko i polecamy 
je szczególnie tam gdzie chcemy zasłonić niezbyt ładne parapety, grzejniki, rury itp. 
- przy żaluzji do parapetu zalecamy pomiar minimum w dwóch miejscach. Wysokość należy przyjąć 2-3 cm 
mniejszą niż najkrótsza odległość od sufitu do parapetu 
- jeśli sufit lub parapet będą krzywe lub odbiegały od poziomu - należy pamiętać że nierówności te będą dużo 
bardziej widoczne niż w przypadku żaluzji do podłogi 
- przy żaluzji do podłogi zalecamy przyjąć wys. o 3-10 cm mniejszą od wys. pomieszczenia  pamiętając 
że zbyt długie lamele utrudniają sprzątanie a zbyt krótkie wyglądają nieelegancko. 
- przy zamówieniu podaj długość sznurka i łańcuszka operacyjnego, aby można było swobodnie 
manewrować żaluzją. 
 
 
WYBÓR SPOSOBU MONTAŻU 
 
Ponieważ pakujemy do paczki uchwyty, które służą tylko do określonego montażu (sufit, ściana) prosimy o 
podanie sposobu montażu w zamówieniu. 
 
- najczęściej montujemy żaluzje do sufitu 
- w niektórych przypadkach stosujemy montaż do ściany. W takim  przypadku należy pamiętać aby wiszące 
lamele swobodnie mogły się obracać nie zahaczając np. o parapet lub termostat grzejnika 
- w nowych pomieszczeniach biurowych stosuje się również montaż do sufitów podwieszanych.   
  
WYBÓR SPOSOBU ROZSUWANIA 
 
- każdą wykonaną żaluzję można zamontować tak aby  mechanizm operacyjny znalazł się po lewej lub prawej 
stronie  
- lamele mogą rozsuwać się  ’’ do łańcuszka ” ( najczęstsze rozwiązanie ), ” od łańcuszka ” lub od środka na 
dwie strony 
- wybierając system rozsuwania należy wziąć pod uwagę dostęp do strony gdzie będzie znajdować się 
mechanizm operacyjny oraz jak chcemy przemieścić lamele na wypadek otwierania okna lub jego mycia. 
 
  
Uwaga! Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.  
 
Zapraszamy do zakupów.  
 
 


