
Mierząc szerokość otworu
do zabudowy - tzw. „światło”
uwzględnij grubość
systemowych uchwytów 

*Punkt 6.3 widać na naszym filmie w 43 sek. - link w kodzie QR

SZEROKOŚĆ OTWORU

Z tego uchwyty zajmą: 35mm

INSTRUKCJA MONTAŻU
Dla zestawów do samodzielnego składania

Miło nam, że wybrałeś nasz produkt. Złożenie go jest naprawdę proste. Zaczynamy?

Odwiedź nas również na:
Facebook /Otwierane.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU
edycja Q4/2022 v15

Gotowe zestawy, części i elementy dokupisz w naszym sklepie online: www.otwierane.pl

1. 2. 3.

Ustaw uchwyty min. 5 mm od 
górnej krawędzi ramy, tak żeby 
deska nie zawadzała i całość 
mogła się swobodnie poruszać. 

Przykręć wkrętami (do samodziel-
nego dobrania) prowadnicę 
grubszą do ramy. 
Użyj wkrętarki, lub wkrętaka.

Powtórz czynności z kroków 1 - 2 
i przykręć z drugiej strony ramy, 
drugi uchwyt. Dopilnuj aby oba 
były równo względem siebie.

4.

Dołóż kolejny uchwyt, nakładając 
na ten przykręcony. Przykręć je 
razem do ramy wkrętem przez 
wspólne otwory.

1.2 Uwzględnij
ruch cienkiej
prowadnicy.

1.1 Od góry
zostaw odstęp.

UWAGA DODATKOWA 
górny zaczep prowadnicy 
grubszej możesz uciąć piłką 
do metalu - zyskasz miejsce. 

6x
3.1 Warunkiem
płynnej pracy
całej żaluzji
jest równoległe
ustawienie
uchwytów.

5.

Połącz cienkie prowadnice razem 
za pomocą dodanych spinek. 
Część spinki z gniazdem umieść 
od spodu wąskiej prowadnicy.

6. 7. !
Kiedy wszystkie prowadnice są 
przykręcone, wsuń w uchwyty 
deski, przez wycięcie w uchwycie. 
Sprawdź czy deski dobrze pasują.

GOTOWE! 
Sprawdź, czy całość żaluzji 
płynnie się otwiera i zamyka.

Jeśli sam docinasz zamówione 
u nas deski na wymiar, pamiętaj, 
że oba uchwyty (lewy i prawy)
zajmują łącznie 35mm.

2.2 Z wkręceniem 
dolnego wkrętu 
poczekaj do kroku 
4 instrukcji.

2.1 Po przykręceniu 
sprawdź czy uchwyt 
może się swobodnie
ruszać.

6.1 wkładanie 
zacznij od górnej 
deski - wsuń ją 
w elastyczne uchy-
ty lekko pod kątem.

1.3 Ustaw uchwyt 
w linii pionowej 
w odpowiednim 
miejscu ramy

6.2 Deskę  wciskaj 
w uchwyty na prze-
mian - raz dociskając 
jej koniec z lewej, 
raz z prawej strony*.

6.3 Upewnij się,
że deska dobrze
wskoczyła w uchwyt
i pewnie się trzyma.

5.2 Ta część spinki 
idzie od spodu 
cieńkiej prowadnicy.

5.1 Górny
zatrzask.

1.4 Cienkie 
prowadnice 
powinny być 
od wewnątrz 
(środka) zabudowy.

Wolisz instrukcję
w formie f i lmu?

Zeskanuj kod poniżej :

W razie pytań 
skontaktuj się 
z nami - chętnie 
pomożemy.

Adres  Ul. Józefa Poniatowskiego 87, 05-220 Zielonka      Telefon  +48 668-033-668      E-mail  kontakt@otwierane.pl

ew. PIŁA
do desek - piła do drewna
do profili - brzeszczot do metalu

Jeśli potrzebujesz, możesz dociąć deski 
i uchwyty. Wymierz dokładnie, o ile je skrócić 
i ostrożnie przepiłuj. 

CZAS
+/- 12 minut zajmuje złożenie pojedyńczego 
przęsła osobie, która robi to pierwszy raz. 
Zmierz swój czas i przekonaj się sam!

COŚ DO WKRĘCENIA WKRĘTÓW
Najwygodniejsza będzie wkrętarka 
z odpowiednim bitem/końcówką. Nie masz? 
Nie przejmuj się! Użyj wkrętaka.

MIARKA + OŁÓWEK*
Zdecydowanie ułatwią równe rozmiesz-
czenie pierwszego elementu. Reszta jest 
modułowa i składa się poprzez  dokładanie 
kolejnych uchwytów.

*Może przydać się też kątownik, i poziomnica.

Czego będziesz
potrzebować?



DODATKOWE INFORMACJE
Dla zestawów do samodzielnego składania

Deski pasujące do naszych uchwytów:

Częste pytania:Pamiętaj!

Uwagi
producenta

Odwiedź nas również na:
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Wolisz instrukcję
w formie f i lmu?

Zeskanuj kod poniżej :

Wymiary desek pasujących do uchwytów Przekrój naszych lamelek przeznaczonych
do ruchomych uchwytów 

 Deska frezowana
pozwala zbudować
idealnie płaską
ścianę

Deska prosta
składa się, 
nie zapewnia 
jednak płaskiej 
powierzchni

Deska prosta - bez frezowania Deska specjalnie frezowana

Pasujące
rodzaje desek

Jeśli kupiłeś same ruchome uchwyty naszej produkcji, 
możesz obsadzić w nich również deski którymi dysponujesz.
 
Deska o szerokości 98mm i grubości 20mm będzie dobrze pasowała.

PAMIĘTAJ! Przy planowaniu długości deski pamiętaj o uwzględnieniu  
3,5 cm miejsca na uchwyty. Gotowych desek nie wciskaj z nadmierną 
siłą w uchwyty. Stosując deski bez frezu (proste), podczas pracy chroń 
dłonie przed ostrymi krawędziami.

Czy jest możliwość skracania uchwytów?

Tak. Uchwyty można skrócić w dowolnym miejscu, 
bez wpływu na ich poprawne działanie. 

WAŻNE: zabudowę drugiego okna / przestrzeni /
wnęki zacznij od góry, używając uciętego kawałka 
uchwytu. Będziesz wtedy miał możliwość dalszego 
spinania uchwytów ze sobą.

Czy jest możliwość łączenia uchwytów?
Tak. jest możliwość łączenia. Przy zakupie więcej niż  
jednego kompletu lub zestawu otrzymuje się spinki 
do łączenia uchwytów w większą całość.

Jaka jest maksymalna długość deski?
100 - 120cm to nasza zalecenie dla
maksymalnej długości desek.

Właściwa impregnacja kluczem do sukcesu.

Jeśli sam pokrywasz środkiem do drewna deski do 
żaluzji, nie zapomnij bardzo starannie zabezpieczyć 
ich sztorców. Po odpowiednim odczekaniu, zgodnie 
z zaleceniami producenta impregnatu pokryj je 
kilkukrotnie. To właśnie miejsce poprzecznego 
cięcia deski, naraża ją na zawilgocenie co może 
w skrajnych sytuacjach prowadzić do jej wypaczenia 
i wpływać na pracę ruchomych żaluzji.

Otwierane.pl nie odpowiada za wady produktów spowodowane 
niewłaściwym korzystaniem z oferowanych produktów, 
w tym stosowaniem zbyt długich desek (powyżej 1200 mm) 
do oferowanych uchwytów i przekrojem deski innym niż 
98 mm x 20 mm. Deski dłuższe niż 1200 mm Klient mocuje na 

własną odpowiedzialność, a wykorzystane do tego uchwyty nie 
podlegają rękojmi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia desek wynikających z ich niewłaściwego stosowania. 
Lista wykluczeń znajduje się ww zakładce REGULAMIN na stronie 
na stronie producenta - www.otwierane.pl

Przed zamontowaniem desek zalecamy ich impregnację 
dedykowanymi środkami ochronnymi (przeciw wilgoci, grzybom 
i owadom). Deski użyte do zabudowy ruchomymi żaluzjami 
zewnętrznymi zalecamy konserwować dedykowanymi środkami 
ochronnym zgodnie z zaleceniami producenta.


