
Instrukcja pomiaru rolety zewnętrznej - opcje montażu

Obszar montażu na ścianie

Obszar montażu do wnęki

Obszar montażu na ramie okna

Opcje montażu:

W niektórych przypadkach ingerujemy w całkowity wymiar produktu, np. dobierając 

automatycznie wymiar skrzyni/prowadnic. Dzięki temu nie musisz martwić się 

skomplikowanymi obliczeniami i pomiarami, a cała procedura będzie dla Ciebie łatwa 

i przyjemna. Całkowity wymiar produktu możesz podejrzeć w tym miejscu.

Ważne! Możesz dostosować wielkość skrzyni oraz typ prowadnic. Aby tego dokonać, wybierz 
opcję zaawansowanej konfiguracji. 
 

Specyfikacja techniczna skrzyni i prowadnic znajduje się na końcu instrukcji.



Wskazówki dotyczące pomiaru

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Dokonując pomiaru dla dwóch lub trzech rolet pod jedną 

skrzynią, pamiętaj, żeby zmierzyć całą powierzchnię, do której 
chcesz zamontować produkt i porównać go z sumą szerokości 
pojedynczych rolet.

Wymiary te muszą być równe. Zalecamy montaż zestawu rolet 
do ramy okna. W przypadku montażu bezpośrednio na 

elewację lub we wnęce koniecznie skorzystaj z pomocy 

specjalisty -najlepiej zamawiając usługę montażu Domondo.

Zwróć uwagę na istotne nierówności wnęki okiennej, które mogą uniemożliwić prawidłowy 

montaż. 

Uwaga: 
Ze względu na częstą nierówność elewacji, w przypadku montażu do wnęki okiennej, 
zalecamy dokonać pomiaru w trzech różnych miejscach i wybrać najmniejszy z nich.  

!

Dokonując pomiaru i wybierając miejsce na montaż, weź pod uwagę konieczność 

poprowadzenia przewodu silnika do instalacji elektrycznej. 



Instrukcja pomiaru - montaż do ramy okiennej

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

szerokość = A wysokość = B

*

Zwróć uwagę na szerokość prowadnic i wysokość skrzyni! 
 

Automatycznie dobieramy dla Ciebie wielkość skrzyni i prowadnic, ale możesz dostosować 

produkt do własnych potrzeb, wybierając opcję zaawansowanej konfiguracji. 

*
Pamiętaj, że wybrana skrzynia będzie zamontowana w świetle okna, a prowadnice 

będą nachodzić na ramę okienną. 



Instrukcja pomiaru - montaż do wnęki okiennej

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

szerokość = A wysokość = B

*

Zwróć uwagę na szerokość prowadnic i wysokość skrzyni! 
 

Automatycznie dobieramy dla Ciebie wielkość skrzyni i prowadnic, ale możesz dostosować 

produkt do własnych potrzeb, wybierając opcję zaawansowanej konfiguracji. 

Odejmujemy 2 mm od szerokości i wysokości produktu, aby zmieścił się w Twojej wnęce.

* Pamiętaj, że wybrana skrzynia będzie zamontowana w świetle okna.



Instrukcja pomiaru - montaż do ściany

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

szerokość = A wysokość = B

*

*

Pamiętaj, że otrzymasz produkt o wymiarach powiększonych o skrzynie i prowadnice. Aby 

prawidłowo zamontować roletę, prowadnice i skrzynia muszą w pełni nachodzić na Twoją 

elewację.  
 

Automatycznie dobieramy dla Ciebie wielkość skrzyni i prowadnic, ale możesz dostosować 

produkt do własnych potrzeb, wybierając opcję zaawansowanej konfiguracji.

*
Pamiętaj, że nad wybranym obszarem, który chcesz osłonić roletą, zostanie 

zamontowana skrzynia. Specyfikacja techniczna skrzyni i prowadnic 

znajduje się na końcu instrukcji. 



Instrukcja pomiaru zestawu elewacyjnych rolet zewnętrznych

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

szerokość = A wysokość = B

*

*

Pancerze wszystkich rolet w zestawie będą znajdowały się pod jedną skrzynią, ale 

pomiaru musisz dokonać dla każdego okna oddzielnie. Podczas wprowadzania 

pomiarów w konfiguratorze, zauważ, że każda roleta oznaczona jest kolejno literami 
A, B oraz C

Dokonując pomiaru zestawu rolet zewnętrznych, patrz na instrukcję dot. pojedynczej rolety. 


