
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru svěřenou naší firmě. V rámci technické podpory

Vám nabízíme detailní popis, jak správně postupovat při montáži vnitřní roletky Den a Noc.

Detailní video a popis naleznete také na našich internetových stránkách.

1. krok

3. krok

4. krok

2. krok

Připravte si potřebné nářadí.

www.stinio.cz

Odstraňte strečové fólie z roletky. 
Vysuňte zátěžový profil z ohybu látky. 

Připravte si roletku.

Montáž vnitřní roletky Den a Noc

Pro sundání krycího plechu stiskněte plastové 
nálitky na obou stranách bočnic roletky.

5. krok

Krycí plech vyhákněte ze spodního zachycení na 
plastových bočnicích do volného visu pod roletkou.

Řetízek roletky je vybaven dvěma spojkami, 
z nichž jedna je v rozdílné barvě od barvy 
komponent. Tuto spojku NEODSTRAŇUJTE 
PŘED MONTÁŽÍ – spojka aretuje roletku
a brání jejímu pohybu během montáže.

Pokud byly dodány podložky, přilepte
podložky a pokračujte bodem 6.



6. krok

Přiložte roletku na okno a vycentrujte. Výškově 
nastavte roletku tak, aby nábal látky nezadrhával 
o horní zasklívací lištu okna.

7. krok

Přimontujte roletku do okna pomocí přilo-
žených TEX šroubů na obou stranách. 

8. krok

Vložte zátěžový profil zpět do ohybu látky roletky.

9. krok

Přiklopte krycí plech zpět na plastové bočnice 
roletky tak, že zaháknete krycí plech za spodní část 
bočnice, potom tlakem proti bočnici docvakněte 
krycí plech do zácvaku na horní straně bočnice.

10. krok

Připravte si vodicí lišty roletky. Přiložením vodicí lišty 
na rám okna zkontrolujte, jestli není příliš dlouhá. 
Pokud je dlouhá, tak ji zkraťte pomocí pilky na železo. 

11. krok

Sejměte ochranou pásku a přilepte 
vodicí lištu na zasklívací lišty u okna. 

Pokud je v okně či dveřích instalováno trojsklo, 
dodáme vám zdarma distanční podložky, které 
použijete pod horní profil (lištu). Tyto podložky 
zajistí, že se celé ovládání roletky na horní liště 
vejde do užšího prostoru, který použitím trojskla
obvykle vzniká.

Nelíbí se vám vodicí lišty? Není nutné 
je mít. Roletu je možné použít i bez 
vodicích lišt. 

Pokračujte krokem č. 12

www.stinio.cz



13. krok

Odstraňte spojku řetízku jiné barvy, 
než jsou komponenty vaší roletky.

12. krok

Přimontujte držák řetízku. 
Nasaďte krytku držáku řetízku.

14. krok

Zkontrolujte funkčnost roletky.
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