
Netradièní druhy stínící techniky pøinášejí našim klientùm neobvyklé možnosti 
a vysokou míru originality. Jedním z takových výrobkù je posuvná stìna, jejíž 
základem jsou libovolnì nastavitelné vertikální pásy vyrobené z látek nebo døevìných 
tkanin. Posuvná stìna se zpravidla umis�uje na zeï pøed okno nebo pøímo do 
okenního otvoru. Nosná hliníková konstrukce umožòuje kombinovat podle velikosti 
stìny dvì až pìt kolejnic, ovládání probíhá ruènì nebo pomocí šòùrky. Mezi 
nejdùležitìjší výhody tohoto produktu patøí elegantní vzhled, jednoduchá montáž 
a snadná obsluha. A pokud milujete všechno nové, nic Vám nebrání díky našitému 
suchému zipu mìnit látky a tkaniny podle své nálady.       

 

 

Návod na zamìøení

Posuvné stìny nabízejí ètyøi zpùsoby ovládání:
- vícenásobné ovládání (obr. a) - zadní panely jsou stacionární (nepohybují se), ovládají se pouze pøední. Toto øešení se používá 
v pøípadì, kdy je v interiéru více oken a mezi nimi je napø. 80 cm zeï

- oponové ovládání (obr. b) - standardní provedení, kdy se panely posouvají od sebe a zùstávají  na kraji v zákrytu
- postranní ovládání (obr. c) - všechny panely se stahují do jedné strany podle volby zákazníka
- asymetrické ovládání (obr. d) - jeden panel je stacionární na jedné stranì a zbývající panely se stahují na druhou stranu
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Druhy profilù 

Pro posuvnou stìnu lze použít ètyøi druhy profilù, které se od sebe liší poètem drážek. Na níže uvedených obrázcích jsou 
zobrazeny pøíèné øezy jednotlivými profily. 
Barevné provedení: exolovaný hliník. 
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Záruka a záruèní podmínky

Záruka na výrobek je 24 mìsícù od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapøíèinìné nesprávnou 
manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinìní stínící textilie, zpùsobené 
bìhem používání nebo v prùbìhu instalace rolety. V pøípadì reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení 
s uvedením data prodeje.  
Všechny stínící textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s tìmito hodnotami nevykazují pøi bìžném používání zmìny 
barev. Drobné odchylky pøi dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Návod na údržbu

Po celou dobu životnosti výrobku nemusíte manipulovat s látkou. Èištìní se provádí buï vlhkou houbou (v pøípadì, že stínicím 
materiálem je textilie) nebo klasickým vertikálním luxováním (v pøípadì, ze stínicím materiálem je døevìná tkanina). 
Nepoužívejte chemické prostøedky, tuky, ostré pøedmìty apod.

Návod na ovládání

Ovládání posuvné stìny se provádí pomocí šòùrky, která díky pøevodovému mechanismu zajiš�uje automatické zasouvání èi 
vysouvání jednotlivých panelù. Možnosti a zpùsob pohybu panelù závisí na zvoleném typu ovládání.
POZOR: V pøípadì, že jste si jako stínicí materiál pro posuvnou stìnu vybrali textilní látku, ovládání provádìjte pomocí šòùrky, 
jinak mùže dojít k poškození a znehodnocení stínicí látky. 
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Návod na montáž

Pøi montáži montujete nejdøíve samotný profil. Zvolíte požadované místo montáže (stìna, stop), vytvoøíte díry pro hmoždinky 
a za pomoci držákù pøipevníte profil. U montáže na stìnu je nutné pøipevnit nejdøíve konzole ve tvaru L. Po montáži profilu 
pøipevníte na profil tkaninu prostøednictvím suchého zipu.
POZOR: Posuvná stìna musí být pøimontována ve vodorovné poloze.

a) b)

Posuvnou stìnu lze umístit buï pøed otvor ve zdi (obr. a) nebo pøímo do otvoru (obr. b). Z toho také vychází zpùsob zamìøení. 
Pamatujte, že jeden panel bude vždy krýt urèitou èást okna nebo stìny. Zamìøte šíøku (jak bude široký profil) a výšku. Mìøení 
provádìjte peèlivì.
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pøed otvor ve zdi do otvoru ve zdi
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