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PLISSÉ 
 

1.1. ZAMERANIE PLISSÉ DO PRAVOUHLÝCH OKIEN  

 
Montáž do krídla – do otvoru  

 
 

Montáž na krídlo – na otvor  

 

 
 

Objednávacie rozmery (rozmery hotového plissé):  

Šírka (mm) = svetlá šírka otvoru v okennom krídle  

Výška (mm) = svetlá výška otvoru v okennom krídle 
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1.2. ZAMERANIE PLISSÉ DO ATYPICKÝCH OKIEN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: šírka základne, výpočtová 

B: šírka horná, môže sa skladať z 3 rôznych rozmerov, teda B, B1, B2  

C: výška ľavá 

D: výška pravá 

H: výška základne, výpočtová (kolmá k základni A) 

 

Všetky rozmery (ak sú), meriame tesne pri skle od ľavej vnútornej hrany zasklievacej lišty k pravej vnútornej hrane 

zasklievacej lišty vrátane prípadného gumového či silikónového tesnenia, a to v troch miestach - hore, uprostred a dole. Pre 

výrobu a objednávku plissé udávame najmenší nameraný rozmer. Šírku a výšku plissé vyrábame s presnosťou na milimetre 

od šírky podľa typov (viď. nižšie) s toleranciou ± 1 mm. 

 

Aj keď je tvar obrátený a typ umožňuje otočenie plissé (viď. nižšie), do objednávky píšeme rozmery podľa horného obrázku. 

Plissé sa vyrobí rovnako, namontuje naopak. 

Typy, ktoré možno obrátiť o 180 °, sú označené takto:  

Rozmery mimo stanovené limity je nutné konzultovať s výrobcom. 

  

Zadané rozmery sú rozmery výrobku! 
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Pokiaľ bude plissé montované inak než do zasklievacích líšt (tj. napríklad na čelo krídla), bude opäť vyrobené presne podľa 

objednávky. Minimálne a maximálne výrobné rozmery - podľa jednotlivých typov. 

Pozor! Pri zameraní kontrolujeme tvar a veľkosť zasklievacej lišty, aby sme predišli prípadným problémom pri montáži 

vedenia (napínače šnúrok). 

 

2. MONTÁŽ  

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším 

nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi. 

 

POMÔCKY K MONTÁŽI: 

• zvinovací meter 

• tužka 

• vrtáky 

• akumulátorová vŕtačka 

• magnetický nadstavec, bity PZ2, PZ1  

• nôž, nožnice, kliešte  

 

 pre uchytenie plisse  otvor pre napínače šnúrok 

vrt 3,5 x 16 3,5x9,5 

vrták Ø 2 mm 2 mm 

 

KONTROLA  

pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným problémom. 

Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže, či žalúzie, oznámte prosím výrobcovi. 

 

VASTNÁ MONTÁŽ:  

• skontrolujeme plissé v okennom krídle, či jej rozmer zodpovedá podľa šírky okna 

• klipy alebo držiaky klipov priskrutkujeme ku krídlu pomocou skrutiek, pri plastových okien, ak možno, len do 

zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného krídla 

• zasadíme horný profil plissé do klipov a roztiahneme plissé, skontrolujeme napnutie šnúrok, laniek, prípadne dĺžku 

šnúrok (podľa typu), prípadne si upravíme napínaciu silu pružiny, dĺžky šnúrok 

• nacvakneme spodný profil, prípadne priskrutkujeme napínače šnúrok 

• pri type vybavených madlom pre ovládanie nastavíme správny uhol sklonu madla (madiel), pre komfortnejšie 

ovládanie výrobku 

 

Upozornenie: Držadlo možno nastaviť do niekoľkých uhlov sklonu, podľa umiestnenia a prístupu k samotnému výrobku. Toto 

nastavenie sa vykonáva hneď po inštalácii a neodporúča sa ďalej prestavovať. Pri nedodržaní tejto podmienky môže dôjsť k 

nevratnému poškodeniu a znehodnoteniu madla.  
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MONTÁŽ PRED OKENNÝ OTVOR (NA STENU)  

      

     var. A – konzola malá  var. B – konzola veľká  
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MONTÁŽ DO OKENNÉHO OTVORU (STROP), NA OKENNÉ KRÍDLO, NA KOLMÚ ZASKLIEVACIU LIŠTU  
 

 
 
V prípade, že tvar alebo veľkosť zasklievacej lišty neumožňuje vŕtať otvory pre napínače šnúrok do zasklievacej lišty zhora, 

volíme možnosť otvory pre kolíky vŕtať do čela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby sme nepoškodili vrtákom 

sklo. Je dôležité určiť správnu hĺbku vŕtania! O tomto spôsobe montáže musí byť zákazník informovaný vopred a svoj súhlas 

potvrdiť písomne v preberacom protokole. V každom prípade dbáme na to, aby bola zachovaná plná funkčnosť plissé i okna.  
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TYPY PLISSÉ  

 

BB10    Plissé so šnúrovým vedením s pevným horným profilom 

 

- Ovládanie ručné, madlo 

- Pohyb: bal u horného profilu 

- Len v prevedení náklonu okna 75-90 °. 

- Zadávajú sa rozmery A, C, (H) 

 

 

 

    

    2-00445 * max. šírka pre látky PBOPL 010,PBOPL 280,PBOPL 550 a MPBPL 045 

 

 

 

BB24     Plissé so šnúrovým vedením bez horného a spodného profilu 

 

- Ovládanie ručné, madlo 

- Pohyb: bal v ľubovoľnej polohe 

- Len v prevedení náklonu okna 75-90 ° 

- Zadávajú sa rozmery A, C, (H) 

 

 

 

 

    2-00447 * max. šírka pre látky PBOPL 010,PBOPL 280,PBOPL 550 a MPBPL 045 

 

 

PB10    Plissé s lankovým vedením s pevným horným i spodným profilom 

 

- Ovládanie ručné, madlo, možné aj ovládacou tyčou 

- Pohyb: bal u horného profilu 

- V prevedení náklonu okna 0-90 °. 

- Zadávajú sa rozmery A, C, (H) 

   

-  

 

 

    2-00431 * max. šírka pre látky PBOPL 010,PBOPL 280,PBOPL 550 a MPBPL 045 
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