INSTALARE

3 INSTALARE
3.1 Pachet livrare
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Jaluzelele romane IDEAL se livreaza cu toate piesele necesare, gata pentru a fi instalate.

1 – Ansamblu jaluzea complet: caseta superioara cu mecanisme si snururi; material textil.
2, 3 - In functie de latimea jaluzelei si tipul de montaj, numarul si tipul sistemelor de
prindere livrate sunt prezentate in tabel. Standard, pentru fiecare consola se livreaza
suruburi autoforante Ø3,5x16 (sau Ø3,5x20).
Tip prindere

 Tavan
 Perete

Latimea L
Numar cleme +
Numar suruburi
Numar console cu cleme +
Numar suruburi

0...950

951...1650

2+2

3+3

2+4

3+6

*, ** – Accesorii de prindere optionale (daca a fost comandate), in functie de suportul de
montaj:
• Beton / Caramida: dibluri cu surub Ø6 x 60 mm
•

Rigips: diblu metalic pentru rigips M3 x 42 mm
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3.2 Instalare produse
In functie de suportul pe care se efectueaza montajul, pentru instalarea jaluzelelor romane
IDEAL aveti nevoie de:
• Montaj pe pvc / aluminiu / lemn: creion si surubelnita stea medie
• Montaj pe beton / caramida: creion, surubelnita stea medie, bormasina cu
percutie + burghiu pentru beton Ø6 x 100 mm
• Montaj pe rigips: creion, surubelnita dreapta medie, patent, bormasina +
burghiu Ø6 x 50 mm

3.2.1 Instalarea sistemelor de prindere (cleme sau console)

Pozitionati centrele
clemelor de prindere
laterale la 40-70 mm de
colturile golului de geam
si apoi marcati gaurile de
prindere. Observatie:
Pozitionati clemele de
prindere aproximativ la
jumatatea profunzimii
golului de geam.
Daca este cazul,
pozitionati si clema
centrala la mijlocul
distantei dintre clemele
laterale si apoi marcati
gaura de prindere.
In functie de suportul pe
care se efectueaza
montajul, prindeti
consolele cu suruburi
autoforante, dibluri +
suruburi, sau dibluri
pentru rigips.
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Instalare in tavan (sub grinda, in golul geamului)
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Instalarea pe perete (peste golul geamului)
Marcati linia superioara de asezare
a conloselor, la distanta VS (≥G)
fata de muchia superioara a golului
de geam.
Marcati marginile de suprapunere a
textilului peste golul de geam la
distantele masurate OS si OD.
Pozitionati centrele consolelor
laterale la 40-70 mm de colturile
marcajelor de mai sus si apoi
marcati gaurile de prindere.
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Daca este cazul, pozitionati si
consola centrala la mijlocul
distantei dintre consolele laterale
si apoi marcati gaurile de prindere.
In functie de suportul pe care se
efectueaza montajul, prindeti
consolele cu suruburi autoforante,
dibluri + suruburi, sau dibluri
pentru rigips.

Instalare cu dibluri + suruburi pe suport din beton / caramida

 practicati gaurile cu ajutorul bormasinii percutante cu burgiu Ø6 mm pe o adancime de 80 mm
 introduceti diblurile
 prindeti consolele in dibluri cu ajutorul suruburilor
Instalare cu dibluri speciale pe suport din rigips

 practicati gaurile cu ajutorul bormasinii cu burgiu Ø6 mm pe o adancime de 50 mm
 introduceti diblurile metalice
 tineti apasat gulerul diblului cu surubelnita si trageti de capatul surubului cu patentul pentru
a deschide diblul in spatele peretelui din rigips.
 desurubati surubul din diblu
 prindeti consolele in dibluri cu ajutorul suruburilor.
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Instalare pe fereastra (pvc, aluminiu, lemn)
Marcati marginile de
suprapunere a textilului
peste rama de geam la
distantele masurate
CRE si BAL.

Daca este cazul,
pozitionati si consola
centrala la mijlocul
distantei dintre
consolele laterale si
apoi marcati gaurile de
prindere.
Prindeti consolele cu
suruburile autoforante.

3.2.2 Instalarea jaluzelei in sistemele de prindere (cleme, console)
Vedere laterala

 introduceti muchia
posterioara a casetei in
partea din spate a clemei de
prindere.
 Tinand caseta de laturile
verticale, impingeti-o in sus
pentru ca muchia frontala
sa clipseze in clema de
prindere.
Operatia se efectueaza cu
materialul textil atasat de
caseta, strans complet.
Instalarea este completa.
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Pozitionati centrele
consolelor laterale la
40-70 mm de colturile
marcajelor de mai sus si
apoi marcati gaurile de
prindere.
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3.3 Desfacerea materialului textil pentru curatare
Desprindeti complet tesatura de pe caseta.

Cu ajutorul lantisorului, coborati materialul
textil la maxim, pozitionand in jos fantele in
care sunt prinse snururile de ridicare

Trageti de snur si eliberati-l din fanta de
prindere.

Eliberati identic toate snururile.

Materialul este complet desprins.
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Trageti tesatura de unul din colturi pentru a
o desprinde de banda velcro a casetei.
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3.4 Dezechiparea / echiparea materialului
Trageti de snur prin fanta inelului inferior.
Snur este complet eliberat.

Snururile sunt desprinse.

Impingeti tivul in spate eliberand capatul
baghetei. Trageti afara bagheta.

Extrageti toate baghetele.

Extrageti greutatea inferioara prin fanta
buzunarului.
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Trageti snururile inapoi prin gaicile
materialului.

Pentru echiparea materialului se urmeaza pasii in mod invers.
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3.5 Atasarea materialului textil pe caseta
Trageti capatul snurului in fanta de
prindere.

Introduceti snurul urmator prin urechea
conului recuperator.

Trageti capatul snurului in fanta de
prindere.

Ridicati materialul cu lantisorul de
manevrare la 10 cm de caseta.

Atasati materialul pe banda velcro a casetei.
Jaluzeaua este din nou functionala.

AMBIENTA ideal - manual tehnic v1.0.doc

Introduceti primul snur prin ureachea
conului recuperator.
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