
Montážní možnosti Ovládání

Naše látky jsou antistatické a proto odolné vůči prachu a nečistotám.
Občasné vykartáčování měkkým kartáčem nebo prachovkou je zpravidla 
dostačující.
Další informace najdete v návodu na praní.
Důležité: Převodovka řetízku je bezúdržbová nesmí se mazat olejem.

Údržba

Vytahování závěsu:

Zatáhněte šňůrou u koncovky 
šňůry směrem dolů.
Závěs zůstane po puštění koncov-
ky šňůry v požadované poloze.

Spouštění závěsu:

Zatáhněte koncovku šňůry ke středu 
závěsu a pak šikmo k brzdě šňůry. 
Závěs se spustí.
Pokud pustíte koncovku šňůry ve svis-
lé poloze, zůstane závěs v požadova-
né poloze.

koncovka 
šňůry

šňůrová brzda

vytahovací 
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koncovka 
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Namontujte klipy dolů a zaklapněte dolní profil.
Sešroubujte klipy s montážní lištou a nastavte úhel sklonu ramen lišty. 
Montážní lištu umístěte vodorovně do nejvyššího bodu a namontujte.
Namontujte klipy pro boční profil. Zaklapněte horní profil do montážní 
lišty. Zaklapněte boční profily a úhlovým šroubovákem vyrovnejte 
napnutí drátu.
.

Montáž – Ovládání – Údržba

Vážený zákazníku,

toto plisé bylo vyrobeno na míru speciálně pro Vaše 
potřeby.
Kvalitní materiály a dokonalý design zaručují dlouhou 
životnost a přinášejí radost ze zakoupeného výrobku.
Prosím, před montáží si pečlivě přečtěte následující 
pokyny.

Váš výrobce plisé

Otevíravá a výklopná
 okna

P1100    -   P1150
P1200    -   P1241
P1300    -   P1341
P1400    -   P1463

Typy

Upozornění: u plisé s motorem se řiďte montážním návodem pro elek-
troinstalace.

Napínané plisé se vytahuje nebo 
spouští posunutím úchytu 

Plisé s řetízkovým ovládáním se 
vytahuje nebo spouští přední nebo 
zadní částí řetízku.

dolní profil

boční profill

horní profil

klip klip

klip

koncovky drátu

koncovka drátu

poloha klipů a koncovek drátu

Napínané trojúhelníkové plisé

Pevná plisé
Namontujte klipy a zaklapněte 
profily. Pak namontujte háčky 
v místě nýtů v látce a látku 
zavěste.

háček

zpevňovací lišta

P1000    -   P1085
P2400    -   P2420
P2402    -   P2422
P2415    -   P2426

Střešníokna
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Profil nasaďte do přední hrany klipu a vzadu tlačte směrem nahoru 
(dokud se nezaklapne).

Montáž:

příložka

Demontáž
Zatlačte příložku klipu nahoru, abyste profil mohli z klipu vyjmout.

Montáž do stropu

Čelní montáž 
s nastavitelnou konzolou

Montáž do zdi

velká stavitelná konzola malá konzola

Montáž pomocí klipů a malé 
čelní konzoly

Upevňovací matku vložte nahoře 
do vybrání v konzole. Zespodu 
sešroubujte s klipem. klip

čelní konzola

upevňovací 
matka

Montáž napínacích držáků
Spusťte plisé dolů a označte si pozici napínacích držáků. Přišroubujte 
spodní díl nebo jej namontujte na držák do zdi a přišroubujte.
Nasuňte kryt na spodní díl.
Napínací destička koriguje napnutí šňůry nebo drátu.

napínací držák s držákem do zdi s nastavitelným 
držákem do zdi

Montáž svěrkami na vlys okenního křídla

Montáž napínacích držáků

Spusťte plisé dolů a označte si pozici napínacích držáků. 
Přišroubujte spodní díl nebo jej namontujte na držák do zdi a při-
šroubujte.
Nasuňte kryt na spodní díl.
Napínací destička koriguje napnutí šňůry nebo drátu.
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Plisé zaklapněte do horních svěrek a spusťte dolů. Označte si pozici 
svěrek pro fixační lanka a připevněte je na spodní vlys okenního 
křídla. Nasaďte fixační váleček do svěrky a posuňte směrem k so-
bě. Napněte drát, zafixujte jej imbusovým klíčem a upravte délku. 
Nastavte vzdálenost od okna posouváním fixačního válečku. Nasaďte 
kryt.

svěrka pro 
fixační lanko

krytka

váleček

Montáž svěrkami na vlys okenního křídla- fixační lanko

Při montáži standardních profilů a profilů pro ovládání motorem nebo 
řetízkem dbejte na to, aby vzdálenost mezi klipem a koncem plisé byla 
50 nebo 65 mm. Plisé montujte vodorovně. Pro každou šňůru nebo 
otvor použijte jeden klip.

Při montáži do stropu nebo na stěnu dbejte na to, aby výška paketu 
nekolidovala s vyklopeným nebo otevřeným okenním křídlem.

Montážní polohy

klip čelní konzola

šroub

napínací 
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Montáž pomocí klipů Možnosti montáže Možnosti montáže

60-108 mm 13-21 mm

17-20 mm

Montáž na střešní okna pomocí bočního profilu

Přiložte boční profil k hornímu a dolnímu profilu plisé, označte polo-
hu a připevněte.

Upozornění: při přikládání a značení profilu u typu P2400/P2410 (s 
napínacími držáky) vytáhněte svazek.
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Ovládání Montáž

Montáž – Ovládání – Údržba

Vážený zákazníku,

toto plisé bylo vyrobeno na míru speciálně pro Vaše potřeby.
Kvalitní materiály a dokonalý design zaručují dlouhou životnost a 
přinášejí radost ze zakoupeného výrobku.
Prosím, před montáží si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Váš výrobce plisé

24 V

Ovládání šňůrou:

Plisé s ovládáním šňůrou se vytahují 
nebo spouští taháním za ovládací 
šňůru.

Elektromotor:

Plisé s ovládáním motorem. Řiďte se 
montážním návodem pro elektroinsta-
lace.

ovládání šňůrou

Ovládání úchytem:

Napínané plisé se vytahuje nebo 
spouští posunutím úchytu,
popř. pomocí ovládací tyče.

Ovládací tyč nasaďte na úchyt.

úchyt

Klika:

Plisé s ovládáním klikou se vytahuje nebo 
spouští otáčením klikou nebo pomocí
motorové tyče.
Nasaďte kliku nebo motorovou tyč
na výstup pro kliku. převodový mechanismus

ovládací tyč

motorová tyč

ruční klika

Naše látky jsou antistatické a proto odolné vůči prachu a nečistotám.
Občasné vykartáčování měkkým kartáčem nebo prachovkou je zpravidla 
dostačující.
Další informace najdete v návodu na praní.
Důležité: Převodovka řetízku je bezúdržbová a nesmí se mazat olejem.

Údržba

Namontujte klipy dolů a zaklapněte dolní profil.
Sešroubujte klipy s montážní lištou a nastavte úhel sklonu ramen lišty. 
Montážní lištu umístěte vodorovně do nejvyššího bodu a namontujte.
Namontujte klipy pro boční profil. Zaklapněte horní profil do montážní 
lišty. Zaklapněte boční profily a úhlovým šroubovákem vyrovnejte 
napnutí drátu.

dolní profil

boční profil

horní profil

klip klip

klip

koncovka drátu

koncovka drátu

poloha klipů 
a koncovek 
drátu

Napínané trojúhelníkové plisé

zpevňovací lišta

Stropní okna, plafondy a 
zimní zahrady

P3100    
P3300    -   P3362
P3302    -   P3363
P3400    -   P3462

Typy

P3431    -   P3463
P3500    -   P3562
P3502    -   P3563



Montáž Montáž Nastavení napínacího drátu
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Konečné napnutí drátu se provádí 
po montáži plisé.

1. 
Montáž plisé.
2.
Zajistěte konec drátu kleštěmi nebo rukou.
3.
Lehce povolte šroub (úhlovým klíčem směrem doleva).
4.
Napněte drát (kleštěmi nebo rukou).
5.
Utáhněte šroub (úhlovým klíčem směrem doprava).
6.
Konečné napnutí drátu se docílí dalším utahováním
koncovky drátu.

U plisé s větším počtem drátů opakujte kroky 2 – 6.

Upozornění: Dráty napínejte rovnoměrně.

Dbejte na to, aby mezi plisé a okenním sklem byla dodržena vzdá-
lenost minimálně 100 mm a byla tak zaručena dostatečná cirkulace 
vzduchu. Zohledněte rovněž ventilační otvory.
Při nedostatečné cirkulaci vzduchu může docházet ke kumulaci tepla a 
vznikat sražená voda.
Neposkytujeme záruku na plisované látky poškozené sraženou vodou 
a hmyzími exkrementy.

Upozornění:

konce drátu

úhlový klíč

koncovka drátku

Montáž pomocí montážního profilu

svěrka s klipem

montážní úhelník

sklo

montážní profil
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Při montáži standardních profilů a profilů pro ovládání motorem nebo 
řetízkem dbejte na to, aby vzdálenost mezi klipem a koncem plisé byla 
50 nebo 65 mm. Pro každou šňůru nebo otvor použijte jeden klip.

Profil nasaďte do přední hrany klipu a zatlačte dovnitř (dokud se neza-
klapne).

Demontáž
Zatlačte příložku klipu nahoru, abyste profil mohli z klipu vyjmout.

Montáž:

plisé
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Upozornění

Návod k praní plisé

Vážené zákaznice, vážení zákazníci !

Naše plisované látky jsou díky speciální metodě výroby odolné proti 
prachu a znečištění. Občasné vykartáčování jemným kartáčkem 
nebo prachovým smetáčkem je většinou zcela dostačující.

Při větším znečištění mohou být všechny druhy * plisé také vyprány 
podle následujícího návodu.
*) s vyjímkou látek s hliníkovým zátěrem, Secura Perlaflection a Sunset.

Váš výrobce a dodavatel: 

Plisé s elektrickým pohonem nesmí přijít do styku s vodou !

Při čištění okna nepoužívejte žádny alkalický přípravek ! 

Na poškození látky vlivem agresivního chemického přípravku, vodní-
mi kondenzáty či hmyzímy exkrementy se záruka nevztahuje!



Příprava Praní Sušení

Stáhněte plisé do složeného paketu

DECOMATIC®

DE
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Pomocí šroubováku opatrně uvolněte plisé z montážních  klipsů a 
vyjměte je ven.

DECOMATIC®

DE
CO
MA
TI
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2

Naplňte adekvátně velkou nádobu 30°C teplou vodou a rozpustně v 
ní malé množství jemného pracího prostředku.

30   C JEM
NY

3

Vložte plisé s mírně roztaženými sklady látky do připravené lázně a 
nechte 15 min působit.

DECOMATIC®

DE
CO
MA
TI
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15 min.
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Plisované sklady látky opatrně properte . Před vytažením plisé z 
lázně stáhněte sklady k sobě.
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DECOMATIC®
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Propláchněte sklady látky čistou vlažnou vodou.
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Pak stáhněte  sklady látky k sobě. Jemně stiskněte k sobě a ne-
chte vykapat vodu.
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Takto připravené plisé pod mírným šikmým úhlem naklapněte zpět 
do montážních klipsů na okně.
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Nechejte plisé cca 12 hodin proschnout. 
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