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MONTÁ ŽNY NÁVOD 
ALU SET 

 1. Roletový pancier vrátane koncovej a úchytovej lišty

 2. Krycia lišta

 3. Vyvažovacia mechanika vrátane vodiacich rohov

 4. Predné vodiace profi ly s dekorovou časťou (hliníkové)

 5. Vnútorné vodiace profi ly (hliníkové)

 6. Zadné vodiace rohy

 7. Skrutky

Obsah balenia

a) Pre ľahšiu manipuláciu uskutočňujte montáž s korpusom 
otočeným dnom nahor.

b) Priskrutkujte zadné vodiace rohy (6) k stropu a chrbátu 
skrinky.

c) Vnútorné vodiace profi ly (5) priskrutkujte k chrbátu skrinky 
a na vnútornú stranu stropu skrinky.

1. Montáž vnútorného vedenia rolety
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 6. Zadné vodiace rohy

 7. Skrutky
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2. Montáž predných vodiac ich prof i lov a krycej  l iš t y

a) Nasaďte predné vodiace profi ly (4) do vodiacich 
rohov vyvažovacej mechaniky (3). 

 POZOR!
 Dekorová časť predného vodiaceho profi lu 

(4) musí prekrývať prednú stranu rohu 
vyvažovacej mechaniky (3).

b) Predné vodiace profi ly (4) priskrutkujte iba pri 
vodiacich rohoch, vrchnú časť profi lu ponechajte 
voľne pre nasunutie roletového panciera (1).

c) Priskrutkujte kryciu lištu (2) k vnútornej strane 
stropu skrinky. 

dno skrinky dno skrinky

dno skrinky

d) Nasaďte vodiace rohy vyvažovacej mechaniky (3) k vnútorným 
vodiacim profi lom (5) a vyvažovaciu mechaniku (3) 
priskrutkujte. 

 POZOR!
Vodiace rohy vyvažovacej mechaniky (3) musia 
nadväzovať na vodiace profi ly (5) pod stropom skrinky.
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a) Zasuňte roletový pancier (1) v celej dĺžke do vodiacich 
profi lov (4). 

 POZOR!
 Predné vodiace profi ly (4) pri nasunutí roletového 

panciera (1) odkláňajte čo najmenej z dôvodu rizika 
ohnutia dekorovej časti predného vodiaceho profi lu 
(4) v spodnej časti korpusu.

b) Doskrutkujte predný hliníkový vodiaci profi l (4) po celej 
jeho dĺžke .

c) Lanko z vyvažovacej mechaniky (3) zachyťte do háčika 
koncovej lišty.

d) Korpus skrine otočte dnom nadol.

4. Nastavenie v y važovacej  mechaniky

Otestujte chod rolety. V prípade nutnosti nastavte napätie 
pružiny v mechanike. 

Vysunutím prstenca doprava (1) odaretujte mechaniku, 
otáčaním prstenca (2) napätie zvýšite (smerom nahor) 
alebo znížite (smerom nadol).
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3. Montáž roletového panciera

K dispozícií taktiež montážne video na http://galea.sk/index.php/videa

galea@galea.sk • www.galea.sk • www.nabytkoverolety.sk • e-shop: www.shop.galea.sk

©
 K

O
O

P
L

A
S

T

a)

dno skrinky

POZOR!


