
Obsługa

Pielęgnacja

Bezpieczeństwo dzieci

Przesłonę podnieść:
pociągnąć za 
końcówkę sznurka 
prosto na dół.

Przesłonę opuścić: 

pociągnąć końcówkę 
sznurka w kierunku 
środka przesłony i 
ukośnie prowadzić ku 
górze.

Obsługa typów: P1700, P1705, P1710, P1715, P1720, P1725

Montaż Obsługa Pielęgnacja 
Typy plisse

P1700, P1705, P1710, P1715, P1720, P1725

P1715P1725 P1705

P1700P1720 P1710
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Zalecane: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm 
(do okien drewnianych i 
plastikowych)

Stop:
ustawić 
końcówkę 
sznurka 
prostopadle.

1. 2. 3.

Nasze plisse dzięki specjalnemu procesowi produkcji 
posiadają właśiwości antystatyczne, co zabezpiecza 
je przed brudem i kurzem. W przypadku zabrudzenia 
tkaninę należy wyszczotkować miękką szczotką lub 
w przypadku silnych zabrudzeń materiał można 
wyczyścić wilgotną (nie mokrą!) gąbką lub szmatką. 
Nie zalecamy prać plisse. Profile plisse (szyna górna 
i dolna) nie wymagają konserwacji.

Droga Klientko, Drogi Kliencie!
Ten produkt na wymiar został wyprodukowany zgodnie z 
Twoim zamówieniem. Każdy produkt nabyty w Firmie Alucolor 
jest produktem najwyższej jakości i przechodzi szereg 
szczegółowych wewnętrznych kontroli. Wszystkie nasze 
produkty objęte są dwuletnią gwarancją producenta. 
Producent plisse nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z 
niewłaściwego użytkowania, a zwłaszcza za uszkodzenia 
mechaniczne, utratę estetyki i koloru materiału plisse w 
wyniku niewłaściwego czyszczenia, zerwania sznurków na 
skutek szarpania przy obsłudze plisse, wysunięcie się 
sznurków z plisse po ich rozwiązaniu przez nabywcę, próby 
samodzielnego naprawiania mechanizmu plisse lub jej 
konstrukcji, uszkodzeń tkaniny związanych z długotrwałą 
kondensacją wilgoci, kontaktem ze środkami chemicznymi, 
zabrudzeniem przez owady czy zabrudzeniami wynikającymi 
z warunków panujących w pomieszczeniach, gdzie plisse 
została zamontowana: szczególnie dym tytoniowy czy tłuste 
opary kuchenne. Plisse w zależności od zastosowanej 
tkaniny i sposobu montażu spełnia funkcję: ochrony przed 
promieniami słonecznymi, osłony okna, dekoracyjną a w 
przypadku tkanin podwójnych również termoizolacyjną.

lub paski od żaluzji i rolet. By tego uniknąć należy:
- utrzymywać sznurki i łańcuszki poza zasiegiem
małych dzieci przy pomocy dostarczonych
w opakowaniu specjalnych uchwytów;
- odsunąć łóżka, meble i inne przedmioty
uniemożliwiając w ten sposób dostęp do sznurków i 
łańcuszków rolet oraz żaluzji okiennych.
Stosowanie się do powyższych wskazówek ogranicza ryzyko 
powstania wypadku.              Zgodnie z normą:EN 13120

OSTRZEŻENIA
Małe dzieci, w skrajnych wypadkach, mogą udusić
się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki
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max. 600 mm

Montaż klipów Sposoby montażu
Klipy montować 50mm od brzegów 
i z max.odstępem 600 mm.

Klip

Profil

“Klik”

Montaż sufitowy na klip
W przymocowany klip nieco pod kątem wsunąć brzeg profilu, 
po czym skierować go ku górze aż do zakliknięcia w klipie.

Języczek

W celu demontażu przycisnąć języczek klipa ku 
gorze, by wyjąć profl z uchwytu.

Sposoby montażu 
Montaż ścienny na kątowniku i klipie

! 1.

Montaż do listew przyszybowych za 
pomocą kątownika i klipów.

Zalecane: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm (do 
okien drewnianych lub plastikowych).

Montaż stopek napinających
Plisse zawiesić i zaznaczyć 
pozycję stopek napinających 
(zawsze zewnętrzna krawędź 
plisse). Przykręcić podstawę 
stopki napinającej, kątowniki 
lub uchwyty bezinwazyjne.

Podstawa
stopki napinającej w 
montażu do listew 
przyszybowych.

>7 mm

Zalecane: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm 
(do okien drewnianych lub 
plastikowych)
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Zalecane: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm 
(do okien drewnianych lub 
plastikowych)
Maksymalna długość śruby= 
głębokości listwy przyszybowej.

Zalecane: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm 
(do okien drewnianych lub 
plastikowych)

1

2

Krawędź zewnętrzna plisse

Stopka
napinająca

Alternatywny montaż
Zalecane: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm (do 
okien drewnianych lub plastikowych) 

 Demontaż kątownika

2.

Zabezpieczenie 
przed 
przekręceniem

Klip

Po skontrolowaniu 
funkcjonowania plisse, 
wystające sznurki mogą 
zostać ucięte.
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Wskazówka: klip najlepiej montować języczkiem
do przodu (na stronę widoczną). Klip można 
zamontować języczkiem do okna lub szyby, pod 
warunkiem, że zostanie zachowany odstęp 
7mm do szyny.

Sposoby montażu
Montaż ścienny za pomocą uchwytu ściennego stałego lub 
regulowanego i klipa..

Montaż na skrzydle okna za pomocą uchwytów
bezinwazyjnych

Podstawa
stopki
napinającej

Kątownik
ścienny

Kątownik na listwę 
przyszybową

Uchwyt 
bezinwazyjny

Czerwony 
pomocnik montażu- 
w przypadku 
montażu 
samodzielnego.




