INSTRUKCJA POMIARU ROLET ZEWNĘTRZNYCH

1. Materiały i narzędzia potrzebne do pomiaru
- miara zawijana 5 m
- szpikulec 2-2,5 mm długości ok. 20 cm do nakłuwania ocieplenia,
- notatnik (tabela pomiaru),
- materiały poglądowe o roletach.
2. Sposoby montażu
- na murze bez ocieplenia,
- na murze z ociepleniem,
- we wnęce okiennej do ramy okna,
- we wnęce okiennej do węgarka.
3. Wykonanie pomiaru
a) przed wnęką, na murze bez ocieplenia
Mierzymy szerokość i wysokość wnęki w minimum 2 miejscach (góra, środek, dół wnęki).
Sprawdzamy też przekątne otworu, które powinny się mieścić w tolerancji do 1 cm.
Zapisujemy zmierzoną największą szerokość i wysokość wnęki.
Zamawiając, podajemy całkowity wymiar rolety, który powiększamy o szer. prowadnic i wys.
skrzynki.
b) przed wnęką, na murze z ociepleniem
Mierzymy grubość ocieplenia ściany przez nakłucie szpikulcem (dobór systemu mocowania) oraz
grubość ocieplenia węgarka. Ze względu na wyprowadzenie dolne paska rolety należy zmierzyć
również grubość ocieplenia nadproża. Nakłuć należy dokonać w kilku miejscach ze względu na
występujący klej między ociepleniem a ścianą (pustka powietrzna).
Następnie dokonujemy pomiaru wnęki okna jak opisano powyżej i zwiększamy wymiary rolety o
zmierzoną grubość ocieplenia węgarka.
c) we wnęce, do ramy okna
Należy sprawdzić szerokość widocznej (nieotynkowanej) części ramy okiennej. W przypadku szer.
mniejszej niż 5 cm nie powinniśmy mocować rolety we wnęce okiennej.
Szczególnie istotna jest nieotynkowana 5 centymetrowa wysokość ramy górnej.
Po sprawdzeniu grubości części widocznej dokonujemy pomiaru w min. dwóch miejscach, oraz
sprawdzamy przekątne wnęki. Wymiary zamówieniowe powinny być mniejsze o min. 0,5 cm od

najmnieszej zmierzonej szerokości I wysokości wnęki.
W zamówieniu podajemy całkowitą szer. i wys. rolety.
W przypadku okien starszego typu należy zwrócić uwagę na wystające okapniki skrzydeł
okiennnych, przy okapnikach należy zastosować podkładki pod prowadnice. Istatna jest także
odległość okapnika od węgarka, przy odległości mniejszej niż 5,5 cm należy również zastosować
podkładki pod prowadnice.

d) we wnęce okiennej mocowanie do węgarka
Pomiaru dokonujemy jak w poprzednim punkcie ze zwróceniem uwagi na ocieplenie (system
mocowania) oraz odległość ramy okiennej od węgarka, ustalamy odlełość od ramy okiennej.

Ogólne warunki pomiaru
- sprawdzić z czego wykonane jest nadproże, zaznaczyć w arkuszu pomiaru,
- sprawdzić materiał, z którego wykonane są ściany, zaznaczyć w arkuszu pomiaru,
- przy roletach montowanych we wnękach okiennych do ramy okiennej uprzedzić klienta o
wierceniu otworów w ramie oraz o zmniejszeniu światła okna,
- w przypadku rolet sterowanych elektrycznie należy udzielić informacji o możliwościach
sterowania (pilot, centralne sterowanie, czasowe, itp.)
Klient powinien doprowadzić zasilanie elektryczne w miejsce wyłącznika rolety.
Potrzebny przewód 5-cio żyłowy 5 x 1,5
- przy montażu na ramie okiennej podać materiał z którego wykonane są okna (drewno, PCV, Alu).

