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A - SZEROKOŚĆ = WYMIAR WEWNĘTRZNY
LITTEW PRZYSZYBOWYCH
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Wymiary produkcyjne dokładność cięcia + 0,1 cm

Listwa maskująca (2 szt.) 

Prowadnica (2 szt)
(do okien dachowych)

Tkanina - szerokość

Tkanina - wysokość

‘’A’’ minus 7,8 cm

Pro�l (2 szt.) ‘’A’’ minus 0,7 cm

‘’E’’ minus 1 cm

‘’A’’ 

‘’B’’ plus 25% *

* Zapas wysokości tkaniny zależy od tej jej sztywności 
   i od szerokości plisy.

1. Pomiar okna wg wewnętrznych krawędzi listew przyszybowych

C - SZEROKOŚĆ = WYMIAR ZEWNĘTRZNY
LITTEW PRZYSZYBOWYCH
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* Zapas wysokości tkaniny zależy od tej jej sztywności 
i od szerokości plisy.

2. Pomiar okna wg  krawędzi zewnętrznych listew przyszybowych i ramy
UWAGA: Pomiar taki wykonujemy w przypadku, gdy plisa zamontowana zostanie na oknie przy użyciu pośrednich uchwytów bezinwazyjnych.

C

G - GRUBOŚĆ RAMY

Wymiary produkcyjne dokładność cięcia + 0,1 cm

Listwa maskująca (2 szt.) 

Tkanina - szerokość

Tkanina - wysokość

‘’C’’ minus 7,8 cm

Pro�l (2 szt.) ‘’C’’ minus 0,7 cm

‘’C’’ 

‘’D’’ plus 25% *
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3. Wykaz elementów plisy
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3. Wykaz elementów plisy (wykonanie standard)

Nr Nazwa elementu Indeks Ilość elementów na roletę

1 ZPVP15 / ZPVP18 4 sztuki
2 Mocowanie sznurka Vegas Plisse MSVP15 / MSVP18 4 szt (wym. z nr 3+4+5 i 6)
3 Mocowanie kątowe sznurka Vegas Plisse MKSVP

4 szt (wymiennie z nr 2 i 6)4 Zaślepka mocowania kątowego sznurka Vegas Plisse MKZVP
5 Uchwyt bezinwazyjny 19 mm / 15 mm / 24 mm UBD / UBDS / UBDT

6 Uchwyt bezinwazyjny kątowy/płaski wydłużony/standard
UBPW-ZKSVP-00 / 
UBPW-ZPSVP-00 / 
UBPS-ZKSVP-00 /  
UBPS-ZPSVP-00

4 szt 
(wymiennie z nr 2 i nr 3+4+5)

7 Listwa mocująca 15 mm LM15-00 / LM17-00 ilość wg instrukcji
8 Zestaw zatrzasków Vegas Plisse ZVP 4 komplety
9 Zatrzask regulowany Vegas Plisse ZVPR 4 komplety (wymiennie z ZVP)
10 Listwa maskująca Vegas Plisse LMVP ilość wg instrukcji
11 Uchwyt Vegas Plisse UVP / UVP2 / UVP3 ilość wg instrukcji
12 Wkładka uchwytu Vegas Plisse UVPW ilość wg instrukcji
13 Łożysko sznurka Vegas Plisse LSVP ilość wg instrukcji
14 Łożysko sznurka okrągłe Vegas Plisse LSOVP ilość wg instrukcji
15 Zacisk mocowania linki Vegas Plisse 18 mm MSZVP18 ilość wg instrukcji
16 Sprężyna Vegas Plisse 4,5 cm / 2,5 cm SVP 4.5 / 2.5 4 sztuki
17 Sznurek Vegas Plisse SZVP ilość wg instrukcji
18 Żyłka mleczna ZYL-02 ilość wg instrukcji
19 Wkręt samowiercący stożkowy 3,5 x 13 ocynk WKR-3513 ilość wg instrukcji
20 Wkręt 2,9x6 ocynk WKR-2906 ilość wg instruckji
21 Wkręt 2,2x5 ocynk WKR-2205 ilość wg instruckji
22 Zaślepka prowadnicy Vegas Klaudia ZPK 2 pary
23 PVP15 / PVP18
24 Prowadnica aluminiowa Vegas Plisse 30 mm PDVP

25 Nakrętka  wkręta WKR-0516 WKR-0516N 1 sztuka
26 Nasadka uchwytu Vegas Plisse UVP2N 1 sztuka
27 Wkręt z łbem stożkowym WKR-0516 1 sztuka
28 Korpus nasadki essilP sageV utywhcu UVP2K 1 sztuka
29 Rura Vegas  18 mm RUV-01 1 sztuka - dł. wg potrzeb
30 Zaślepka rury sageV UVP2Z 1 sztuka

POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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4. Przygotowanie pro�li plisy

Wersja - 2 otwory

60 95 95 60

21 21

ø 62
2 otw. ø 62 ø 62

ø 18 ø 18

Otwory oznaczone * wykonywać w wersjach plis
z dodatkową żyłką (linką) podtrzymującą tkaninę plisowaną

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - według pomiaru z arkusza l

6095

ø 6,2*ø 18
(21*)Wersja - 3 otwory

60 95

ø 6,2*

ø 
3 otw. ø 6,2

(21*)

==

=

Wersja - 4 otwory

=== = 

4 otw. ø 1,8 ø 6,2

60 95 95 95 95 60

Wersja - 5 otwory

== ==

5 otw. 

ø 6,2 959560 609595

6 otw. 

ø 1,8

95 95

14 ø 2,5 ø 2,5

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów ø 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) lub po dwie pary otworów w pro�lach 
dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy - według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

(-10 cm) - wykonać w odległościach wygodnych do obsługi  plisy  , zależnie od szerkości okna plisy 

4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) (przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów 
podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory ø 6,2 na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory ø 1,8 mm do mocowania sprężyn, według wymiarów na szkicu 
poniżej i przy użyciu matrycy do otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". Wykonania plis z 3., 4. lub 5. 
otworami, zależne od szerokości okna (plisy), pokazane są na kolejnych szkicach. Wykonać dodatkowe dwa otwory ø 6,2 * (oznaczone*) 
przy produkcji wersji plisy z żyłką (lub linką) podtrzymującą.

ø 6,2*

ø 6,2

ø 1,8

ø 2,8ø 2,5
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63 

63 

Schematy wiercenia otworów w tkaninie plisowanej 

Wersja - 2 otwory 

"A" lub "C" - wedłu omiaru z arkusza 1 

= 

Wersja - 3 otwory 

"A" lub "C" - wedłu omiaru z arkusza 1 

Wersja - 4 otwory 

= = 

"A" lub "C" - wedłu omiaru z arkusza 1 

Wersjo - 5 otworów 

= = 

"A" lub "C" - wedłu omiaru z arkusza 1 

= 
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5. Przygotowanie tkaniny plisy

Otwory oznaczone * wykonywać w wersjach plis
z dodatkową żyłką (linką) podtrzymującą tkaninę plisowaną

"A" lub "C" - według pomiaru z arkusza 1

Wersja - 2 otwory63

2 otw. ø 3

ø 3*

24*
63

ø 3*

24*

Schematy wiercenia otworów w tkaninie plisowanej

"A" lub "C" - według pomiaru z arkusza 1

Wersja - 3 otwory63

3 otw. ø 3
ø 3*

24*
63

ø 3*
24*

= =

"A" lub "C" - według pomiaru z arkusza 1

Wersja - 4 otwory63

4 otw. ø 3

ø 3*

24*
63

ø 3*

24*

= ==

"A" lub "C" - według pomiaru z arkusza 1

Wersja - 5 otwory63

5 otw. ø 3

ø 3*

24*
63

ø 3*

24*

= ===

POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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5.1. Określić i dobrać ( z nadmiarem ) potrzebną wysokość tkaniny plisowanej na podstawie wysokości okna 
(wymiar "B" lub "H" z arkusza 1 ). Uciąć tkaninę na odpowiednią szerokość (wymiar "A" lub "C").

5.2. Odciąć nadmierną ilość par listków tkaniny plisowanej, pozostawiając 25% nadmiaru wysokości tkaniny 
(w celu uzyskania harmonijkowej formy zasłony przy jej pełnym rozsunięciu).

5.3. Do wewnętrznych powierzchni listków końcowych tkaniny przykleić samoprzylepne listwy mocujące 17 
mm (6).

5.4. W środku szerokości listków wywiercić przelotowo otwory (/)  3 na sznurki prowadzące. Ilość otworów 
zależna jest od wersji wykonania plisy: 2, 3, 4 lub 5 otworów (wg szkiców poniżej), co ustala się wg szerokości 
okna (plisy). Wywiercić dodatkowe dwa otwory (/)3 *(oznaczone*) przy wykonaniu plisy z żyłką (lub linką) 
podtrzymującą. 6



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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6. Schematy montażowe plis Vegas

Vegas Plisse, wersja - 2 otwory



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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6. Schematy montażowe plis Vegas

Vegas Plisse, wersja - 3 otwory



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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6. Schematy montażowe plis Vegas

Vegas Plisse, wersja - 4 otwory



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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6. Schematy montażowe plis Vegas

Vegas Plisse, wersja - 5 otwory



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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1. Schemat montażowy plis Vegas
(z użyciem pro�lu podziałowego PVPP11/PVPP15)
wersja - 2 otwory, 3 belki

PRZYGOTOWANIE sznurka:
długość: 3x (szerokość) + 2x (wysokość) + 50 cm 
ilość: 2x

START START1

2
33

1

1

1

2

3

LEGENDA:

listwa maskująca

pro�l

przelotka



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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1. Schemat montażowy plis Vegas
(z użyciem pro�lu podziałowego PVPP11/PVPP15)
wersja - 3 otwory, 3 belki

PRZYGOTOWANIE sznurka:
długość: 3x (szerokość) + 2x (wysokość) + 50 cm 
ilość: 2x

1

2

3

LEGENDA:

listwa maskująca

pro�l

przelotka

STARTSTART 1

2
333

1

1
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1. Schemat montażowy plis Vegas
PVPP11/PVPP15)

wersja - 4 otwory, 3 belki

PRZYGOTOWANIE sznurka:
długość: 3x (szerokość) + 2x (wysokość) + 50 cm 
ilość: 2x

1

2

3

LEGENDA:

listwa maskująca

przelotka

2 333

1

1

3



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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1. Schemat montażowy plis Vegas
 wersja - 2 otwory, 4 belki



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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1. Schemat montażowy plis Vegas
 wersja - 3 otwory, 4 belki



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
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1. Schemat montażowy plis Vegas
(z użyciem pro�lu podziałowego VPL 31)
wersja - 4 otwory, 4 belki



SPOSÓB POWADZENIA SZNURKA
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1. Schemat montażowy plis Vegas
(z użyciem pro�lu podziałowego VPL 32)
wersja - 4 otwory, 4 belki



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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7. Montaż plisy

7.1. Przygotować i skompletować elementy plisy według wymiarów, ilości, wersji i kolorów.

7.2. W pro�lach plisy (23) umieścić przelotki (12) i zablokować je przez ćwierćobrót, przy użyciu wkrętakapłaskiego. Ilość przelotek wynika z wersji 
wykonania plisy (liczby otworów na sznurek prowadzący).

7.3. Do ścianki bocznej pro�li przykręcić wkładki uchwytów (11) wkrętami (19).

7.4. W kanały pro�li wsunąć tkaninę plisowaną (24) z przyklejonymi listwami (6) - tkaninę wsuwać zagięciem plisy od strony przedniej ściany 
bocznej (od strony uchwytów - jak na szkicu poniżej).Tkanina powinna wystawać końcami równomiernie po 0,3 cm poza końce pro�li. 
Sprawdzić pokrywanie się otworów na sznurki (i na żyłkę, linkę) w pro�lach i w  tkaninie.

7 .5. Do ścianki środkowej pro�li przykręcić sprężyny (15) wkrętami (20), w ilości i w  sposób pokazany na schematach montażowych (pkt. 6), 
zależnie od wersji plisy. Wkręty (20) równocześnie unieruchamiajątkaninę plisowaną w pro�lach plisy. 

7.6. Na stanowisku montażowym plis Vegas umieścić i zamocować zmontowaną wstępnie plisę. Rozmieścićpodstawy bazowe stanowiska odpowiednio 
do wielkości plisy i umieścić na nich komplet (po 4 szt.) zatyczek pro�lu (l) i mocowań sznurka (2) (lub elementów zatrzasku regulowanego (8)). 
Przygotować sznurki (16) o odpowiedniej długości - według wymiarów produkcyjnych z pkt. 1 i 2 oraz wersji plisy (ilości otworów). 

7.7. Przewlec sznurki przez elementy plisy według schematu montażowego właściwego dla wersji plisy. Ustalić długość sznurków na trzpieniach 
bazowych stanowiska montażowego i zawiązać ich wolne końce.

7.8. W kanały pro�li plisy wsunąć listwy maskujące (9). Odmocować plisę, zdjąć ze stanowiska montażowego. W końcówki pro�li wsunąć zatyczki 
pro�lu (1). W mocowaniach sznurka (2) przecisnąć sznurek za przegrodę.

7.9. W wykonaniach plisy z żyłkami (17) lub linkami podtrzymującymi, w otwory w zatyczkach (1) i w  pro�lach (23) wcisnąć łożyska sznurka 
okrągłe (13). Uciąć na długość i przewlec żyłki (linki), zawiązać wstępnie ich końce i (lub) zabezpieczyć zaciskami mocowania linki (14).

7.10. Złożyć plisę, równomiernie dociągnąć sznurki i lekko owinąć je na końcach pro�li. Mocowania sznurka (2) wcisnąć w kanały pro�li 
nad zatyczkami (1). Taśmą pamierową samoprzylepną opasać złożoną plisę. 



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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7. Montaż plisy

7.12. Spakować plisę dołączając do niej 4 sztuki zestawów zatrzasków (7) (lub elementów zatrzasków regulowanych (8)) i 8 sztuk wkrętów ( 18) 
oraz 2 lub 4 sztuki uchwytów (10) (wg wykonania i punktu 4.3). W wykonaniu plisy z mocowaniami kątowymi, w miejsce zatrzasków dołączyć 
mocowania kątowe (3) i zaślepki mocowań kątowych (4). 
W wykonaniu plisy z pośrednimi uchwytami bezinwazyjnymi, w miejsce zatrzasków (7) i wkrętów (18) dołączyć mocowania kątowe (3), 
zaślepki mocowań kątowych (4) i uchwyty bezinwazyjne (5) w wersji 1 (G = 15mm) lub w wersji 2 (G = 19 mm) - dobrane do grubości ramy okna 
- wymiar G wg punktu 2. W wykonaniu plisy do okna dachowego przygotować i dołączyć dodatkowo prowadnice (22) i zatyczki (21 ).

8. Mocowanie plisy do listew przyszybowych okna

8.1. Nasunąć uchwyty (10) na wkładki uchwytów (11). 

8.2. Z kompletów czterech zatrzasków (7) wybrać zatrzaski odpowiednie do kształtu listew przyszybowych okna. Przykład dopasowania pokazują 
szkice poniżej. Pozostałe zatrzaski usunąć.

8.3. Ustalić położenie zatrzasków (7) w narożach okna i każdy zamocować do listew przyszybowych za pomocą dwóch wkrętów (18). Dla ułatwienia 
montażu, wywiercić otwory � 2 pod wkręty. Wypustki bazowe usunąć. 

8.4. W przypadku stosowania zatrzasków regulowanych (8), zamocować je do listew przyszybowych wkrętami (18) w narożach okna (zamiast 
zatrzasków (7)). 

8.5. W przypadku mocowania plisy do listew lub ramy okna "na płasko" (lub do ściany), mocowania kątowe (3) przykręcić wkrętami (18) (zamiast 
zatrzasków (7)). Na mocowania kątowe (3) nasunąć zaślepki mocowań kątowych (4). 

8.6. Rozłożyć sznurki plisy, a mocowania sznurków (2) lub (8) nasunąć na zatrzaski przykręcone do okna. Usunąć opaskę papierową z plisy. 

8.7. Sprawdzić działanie plisy przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie okna, w kierunkach od góry i od dołu. Wyregulować naprężenie sznurków, 
przesuwając odpowiednio po kilka milimetrów miejsca ich zawiązania. W wykonaniach z żyłką lub linką, sprawdzić i (jeżeli potrzeba) wyregulować 
naprężenie żyłki lub linki ( 17). 



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 

9 092019 WWW.ROLETYVEGAS.PL Ark. 19/22 Edycja: 06.2021



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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9. Mocowanie plisy do ramy okna za pośrednictwem uchwytów bezinwazyjnych

9.1. Nasunąć uchwyty (10) na wkładki uchwytów (11).

9.2. Sprawdzić, czy wersja uchwytu bezinwazyjnego (5) pasuje do ramy 
okna. Uchwyt powinien dość ciasno (sprężyście)wsuwać się na ramę okna. 

9.3. Połączyć mocowania kątowe sznurka (3) z uchwytami bezinwazyjnymi (5) 
i odgiąć na zewnątrz proste zaczepy uchwytów (do stykuw otworze 
mocowania (3)). Na mocowania kątowe (3) nasunąć zaślepki mocowania 
kątowego (4). 

9.4. Połączone mocowania kątowe z uchwytami bezinwazyjnymi założyć 
na naroża ramy okna.

9.5. Rozłożyć sznurki plisy (16), a mocowania sznurków (2) nasunąć 
na mocowania kątowe (3) założone na ramie okna. Usunąć opaskę 
papierową z plisy. 

9.6. Sprawdzić działanie plisy przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie 
okna, w kierunkachod góry i od dołu.

10. Mocowanie żyłki (linki) podtrzymującej
tkaninę
10.1. Uciąć 2 szt. żyłki lub linki (17), na wysokość plisy (z niewielkim 
nadmiarem długości). 

10.2. W otwory zatyczek (1) i pro�li (23) wcisnąć łożyska (13). 

10.3. Przez otwory w łożyskach (13) i w  tkaninie (24) przewlec żyłki (17). 
Przełożyć końce żyłek przez otwory w mocowaniach sznurka (2) lub (8). 

10.4. Na końcach żyłek (linek) dokręcić zaciski (14), ustalając ich odległość, 
aby po założeniu mocowań (2) na zatrzaski (7), żyłki były naprężone.

10.5. Sprawdzić działanie plisy przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie 
okna, w kierunkachod góry i od dołu.



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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11. Mocowanie plisy do ramy okna dachowego

11.1. Nasunąć uchwyty (10) na wkładki uchwytów (11). 

11.2. Do bocznych listew przyszybowych ramy okna dachowego zamocować przygotowane prowadnice (22) wkrętami (18). 

11.3. Dobrać zatrzaski (7) do skosu listew przyszybowych. Zamocować zatrzaski wkrętami (18) do listew ramy okna, bazując do kanału "K" 
prowadnic (22) - jak na szkicu. Wypustki bazowe usunąć (wyłamać). 

11.4. Rozłożyć sznurki plisy, a mocowania sznurków (2) nasunąć na zatrzaski (7) przykręcone do listew okna. Usunąć opaskę papierową z plisy.

11.5. Sprawdzić działanie plisy przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie okna, w kierunkach od góry i od dołu. Wyregulować naprężenie sznurków, 
przesuwając odpowiednio po kilka milimetrów miejsca ich zawiązania. W wykonaniach z żyłką lub linką sprawdzić i (jeżeli potrzeba) wyregulować 
naprężenie żyłki lub linki. 



POMIAR I MONTAŻ PLISY VEGAS
4.1. Uciąć dwa pro�le plisy PVPl 5(23) (przy szerokości "A" do 120 cm) lub PVPl 8 (23) 
(przy szerokości "A" ponad 120 cm) wg wymiarów podanych w punktach l i 2 na arkuszu l. 

4.2. Wykonać otwory na przelotki w ściance środkowej pro�li i otwory 1,8 mm do 

60 

mocow ania sprężyn, według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu matrycy do 
otworowania pro�li plis Vegas. Na szkicu jest wersja wykonania plisy - "2 otwory". 
Wykonania plis z 3., 4. lub 5. otworami, zależne od szerokości okna (plisy), 
pokazane są na kolejnych szkicach. 
Wykonać dodatkowe dwa otwory 6,2 * (oznaczone *) przy produkcji wersji plisy 
z żyłką (lub linką) podtrzymującą. 

Wersja - 2 otwory 

"A" minus 0,7 cm lub "C" minus 0,7 cm - wedłu omiaru z arkusza l 

95 Wersja - 3 otwory 

= = 

Wersja - 5 otworów 

95 95 

= = 

95 

= 

6,2 * 

95 

4.3. W ściance bocznej pro�li wywiercić po jednej parze otworów 2,5 (przy długości pro�li do około 95 cm) 
lub po dwie pary otworów w pro�lach dłuższych, do mocowania wkładek uchwytów plisy 
- według wymiarów na szkicu poniżej i przy użyciu szablonu wiertarskiego do plis Vegas.

14 

(-1 O cm) - wykonać w odległościach wygodnych 
do obsłu i lis , zależnie od sz r kości okna lis 

14 
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12. Mocowanie plisy do ramy okna dachowego - wersja 2 (15 mm od czoła)

12.1. Nasunąć uchwyty (10) na wkładki uchwytów (11).

12.2. Dobrać zatrzaski (7) do skosów belek ramy okna (dla kąta skosu około 15* są to zatrzaski B). Zamocować zatrzaski wkrętami (18) do ramy 
okna, w odległości 15 mm od powierzchni przedniej ramy i 3  mm od boku belek pionowych - jak na szkicu. Wypustki bazowe usunąć (wyłamać). 

12.3. Rozłożyć sznurki plisy, a mocowania sznurków (2) nasunąć na zatrzaski (7) przykręcone do ramy okna. 

12.4. Sprawdzić działanie plisy przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie okna, w kierunkach od góry i od dołu. Wyregulować naprężenie sznurków, 
przesuwając odpowiednio po kilka milimetrów miejsca ich zawiązania. W wykonaniach z żyłką lub linką sprawdzić i (jeżeli potrzeba) wyregulować 
naprężenie żyłki lub linki. 

12.5. Odtłuścić powierzchnie przednie ramy okna i przykleić do nich docięte na długość prowadnice płaskie 30 mm (22), za pomocą samoprzylepnej 
taśmy piankowej 1 mm o szerokości 8 mm. 

O Hosten Polska
systemy pvc &alu

Pomiar i montaż plisy Vegas

12 - Mocowanie plisy do ramy okna dachowego - wersja 2 ( 15 mm od czoła)
1 2. 1. Nasunąć uchwyty (10) na wkładki uchwytów (11 ).

1 2. 2. Dobrać zatrzaski ( 7) do skosów belek ramy okna (dla kąta skosu około 15* są to zatrzaski B).
Zamocować zatrzaski wkrętami (1 8) do ramy okna , wodległości 1 5 mm od powierzchni przedniej
ramy i 3 mm od boku belek pionowych - jak na szkicu. Wypustki bazowe usunąć (wyłamać).

1 2. 3. Rozłożyć sznurkiplisy, a mocowania sznurków (2) nasunąć na zatrzaski ( 7) przykręcone do ramy okna.

1 2. 4. Sprawdzić działanie plisy przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie okna, w kierunkach od góry i od dołu.
Wyregulować naprężenie sznurków, przesuwając odpowiednio po kilka milimetrów miejscaich zawiązania.
W wykonaniach z żyłką lub linką sprawdzić i (jeżeli potrzeba) wyregulować naprężenie żyłki lub linki.

1 2. 5. Odtłuścić powierzchnie ramy okna i przykleić do nich docięte na długość
prowadnice płaskie 3 0 mm (22), za pomocą samoprzylepnej taśmy piankowej 1 mm o szerokości 8 mm.

1 9 /1 9

10

11

22

"Ak" minus 2,3 cm 
- wymiar cięcia pro�li plisy

"Ak" - wymiar do krawędzi skosów

(Krawędź skosu ramy okna) 




