
2. 

3. 

4. 
 
Sprawdzić poziom zamontowanych blach wraz 
z uchwytami, dokonać ewentualnych poprawek. 
Prawidłowe wypoziomowanie montowanego 
systemu jest niezbędne dla jego prawidłowej pracy. 

Zdjęcie 3 

 
Przymocować do ściany lub wnęki komplet uchwytów 
wraz z blachami osłonowymi oraz boczkami, jeżeli 
występują. 
Dokręcić uchwyty główne do ściany/sufitu . 

Zdjęcie 2 

 
4.5.  MONTAŻ 

Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna jest na stronie internetowej 
www.selt.com 

Podczas nieprawidłowego transportu produktu (w pionie) może nastąpić przesunięcie 
mechanizmów zwijających w szynie głównej. Dlatego należy sprawdzić położenie mechanizmów 

wewnętrznych przed przystąpieniem do montażu. 
 

4.5.1. MONTAŻ ŻALUZJI C80 Z BLACHĄ OSŁONOWĄ 

• Przed przystąpieniem do montażu żaluzji należy odmierzyć i zaznaczyć położenie głównych uchwytów 
montażowych blachy osłonowej w takim miejscu, aby nie kolidowały później z mechanizmami zwijającymi 
i silnikiem. 
• Przekręcić wstępnie do uchwytu głównego uchwyt pomocniczy blachy osłonowej tak, aby do siebie 
pasowały. Skręcone uchwyty przymierzyć do blachy osłonowej, dopasować do jej wysokości i skręcić zdj.1. 

 

1. Przykręcić do uchwytu głównego uchwyt szyny. 
Skręcone uchwyty przymierzyć do blachy osłonowej, 

dopasować do jej wysokości i skręcić. 

Zdjęcie 1 
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Prowadnica pojedyncza 
Typy uchwytów do prowadnicy pojedynczej i podwójnej 

 

Typy prowadnicy do montaż żaluzji C80 z blachą osłonową 

5. 

6. 

7. 

8.

9.

 

Zdjęcie 6 

 

Zdjęcie 7 

Prowadnica podwójna 
(do montażu modułowego) 

 
Do otwartych uchwytów sprężystych zamontować
pakiet tak, aby naklejka „strona od okna” znajdująca
się na szynie umiejscowiona była od strony okna. 

 
Zamknąć uchwyt sprężysty i dokręcić śruby. Zdjęcie 4.

Przykręcić blachę osłonową z pokrywami bocznymi, 
jeżeli występują Zdjęcie 6-7. 
Zdjęcie 5 

 
Poluzować śrubę uchwytu sprężystego szyny, tak, aby
można było swobodnie otworzyć zamknięcie uchwytu
szyny. 

 
Podłączyć do pakietu kabel montażowy i rozwinąć 
żaluzję około 30 cm w celu ułatwienia montażu 
pakietu do kasety 

Zdjęcie 4 
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Zdjęcie 9 

 
11. Wsunąć prowadnicę na sworznie lameli. 

Zdjęcie 10 

 
Typ 1 standard Typ 2 Typ 3 Typ 4 

Sposób montażu uchwytu TYP 4 

• Wykręć wkręt dociskowy tak, aby nie blokował mocowania przy ściskaniu go w celu włożenia w prowadnicę. 
• Po włożeniu mocowania w prowadnicę dokręć wkręt dociskowy luźno do momentu, aż wkręt napotka na 
przeciwległą ściankę i zacznie stawiać opór. 
• Dokręcanie właściwe należy wykonać za pomocą klucza imbusowego wykonując maksymalnie pół obrotu klucza 
(180°). 

UWAGA: Większy zakres obrotu klucza spowoduje zniekształcenie prowadnicy! 

 

10. Wsunąć uchwyty do prowadnic. Następnie 
zablokować uchwyty w prowadnicy dokręcając śrubę 

stożkową. 

 

 

Zdjęcie 8 

DT-E 1.3: OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA – SYSTEM ŻALUZJA C80P, C80L, C80
BOX Edycja 5 / Maj 2019 / PL  Strona 13 z 61 



 
13. 

14. 

 
15. Zamontować zaślepki prowadnic. 

 

 

 

Zdjęcie 14 

 

Po zakończeniu montażu ustawić położenia krańcowe i sprawdzić poprawność działania żaluzji. 

Przykręcić prowadnice do podłoża. 

Zdjęcie 12 

 
12. Odmierzyć dokładnie położenie osi prowadnicy. 

Zdjęcie 11 

 
Odmierzyć dokładnie położenie osi prowadnicy, a
następnie dokręcić elementy uchwytu mocującego. 

 

Zdjęcie 13 
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Prowadnica OVAL (okrągła) 

Uchwyt samonośny 

2. 

 
Prowadnica CUBE (prostokątna) 

4.5.2. MONTAŻ ŻALUZJI C80 PROWADNICA CUBE, OWAL (WYRÓB SAMONOŚNY)

Typy prowadnicy do montażu samonośnego żaluzji  C80 

 
Sposób montażu uchwytu 
• Włożyć mocowanie uchwytu w rowek prowadnicy. 
• Luźno wkręcić nakrętkę samohamowną do momentu pojawienia się oporu. 

• Dokręcanie właściwe nakrętki należy przeprowadzić za pomocą klucza płaskiego (rozmiar 10) wykonując 
maksymalnie cztery pełne obroty (1440°).  
UWAGA: Większy zakres obrotu klucza spowoduje wyrwanie gwintowanego kołka! 

1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsca montażu 
uchwytów prowadnicy, następnie przykręcić 

uchwyty. 

 

 

Zdjęcie 1 

 
Zgodnie z wcześniej wykonanymi pomiarami
przymocować do fasady komplet uchwytów
owalnych prowadnicy. Ilość zastosowanych
uchwytów jest uzależniona od wymiarów
montowanego systemu. Zdjęcie 2 do 8. Podczas
montażu kontrolować na bieżąco wymiary oraz
liniowość uchwytów w pionie i poziomie. W razie
potrzeby dokonać korekty. 

 
Zdjęcie 2 
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Zdjęcie 3 

Zdjęcie 5 

Zdjęcie 7 

Zdjęcie 4 

Zdjęcie 6 

 

Zdjęcie 10 

 
Zdjęcie 8 

3. Poluzować w uchwytach prowadnicy wkręty 
stożkowe kontrujące sworzeń a następnie 

wysunąć sworzeń mocujący. Zdjęcie 9 i 10. 

 

 

Zdjęcie 9 



4. 

5. 

6
.
7
.

8. 

 

Zdjęcie 12 

 
Sprawdzić poziom prowadnic. 

Zdjęcie 15 

 
Wsunąć prowadnice na uchwyty. Zdjęcie 11-12. 

Zdjęcie 11 

 
Zablokować prowadnice w uchwytach dokręcając
śrubę stożkową. 

 

Zdjęcie 13 

 
Sprawdzić pion prowadnicy. 
Czynności 4 i 5 powtórzyć analogicznie w celu
montażu drugiej prowadnicy. 

 

Zdjęcie 14 
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Zdjęcie 19 

9. 

10. 

 
Przykręcić do płaskowników umieszczonych w
kasecie uchwyty szyny głównej. 

 

Zdjęcie 16 

 
Poluzować płaskownik montażowy na boczku
kasety. 

 

Zdjęcie 17 

 
Zdjęcie 20 

12. Po zamontowaniu kasety należy sprawdzić 
poziom kasety. Jest on wymagany dla 
prawidłowego działania systemu. 

 

 

Zdjęcie 21 

 
11. Połączyć kasetę z prowadnicami poprzez wsunięcie
płaskowników montażowych kasety 
w profil prowadnicy, a następnie dokręcić śruby
kluczem imbusowym (zwrócić uwagą na to, aby
szczeliny kasety i prowadnicy pokrywały się). 
Zdjęcia 18-20. 

 

Zdjęcie 18 
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13. 

15. 

16. 

 

Zdjęcie 24 

 
Zamontować zaślepki w części górnej prowadnic. 

Zdjęcie 22 

 
Do otwartych uchwytów sprężystych zamontować
pakiet. Zamknąć uchwyt sprężysty i dokręcić
śruby. Zdjęcie 26 i 27. 

 

Zdjęcie 26 

 
Podłączyć do pakietu kabel montażowy i rozwinąć
żaluzję około 30 cm w celu ułatwienia montażu
pakietu do kasety. 

 

Zdjęcie 25 

 
14. Wsunąć pakiet do prowadnic pamiętając o tym, 

aby naklejka umieszczona na szynie głównej 
„strona od okna” zlokalizowana była od strony 

okna. Nieprawidłowe zamontowanie pakietu 
spowoduje nieprawidłowe działanie żaluzji 

(żaluzja będzie otwierać się odwrotnie). 
Zdjęcie 23 i 24. 

 

Zdjęcie 23 
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Zdjęcie 27 

 
17. Po zamocowaniu żaluzji w kasecie można
zamontować zaślepki na dole prowadnic. 
Zdjęcie 28. 

 
18. Sprawdzić działanie żaluzji i ustawienia 
wyłączników krańcowych. Wykonać ewentualne 
poprawki. 

 

Zdjęcie 28 
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Zdjęcie 27 

 
17. Po zamocowaniu żaluzji w kasecie można 

zamontować zaślepki na dole prowadnic. 
Zdjęcie 28. 

 
18. Sprawdzić działanie żaluzji i ustawienia 

wyłączników krańcowych. Wykonać ewentualne 
poprawki. 

 

Zdjęcie 28 



4.5.3. 

Zdjęcie 2 

3. 

 

Zdjęcie 6 

 
Odmierzyć i zaznaczyć miejsce
drugiego uchwytu. Zdjęcie 5 i 6. 

 

Zdjęcie 5 

MONTAŻ ŻALUZJI C80 PROWADNICA – CUBE, OWAL – MONTAŻ GRUPOWY 

1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsce montażu 
pierwszego uchwytu prowadnicy okrągłej 
Zdjęcie 1 - 3. 

 

 

Zdjęcie 1 

 
Zdjęcie 3 

2. Przymocować za pomocą odpowiedniego 
systemu mocowania uchwyt prowadnicy 

okrągłej do fasady. 

 

 

Zdjęcie 4 

montażu 
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4. 

5. 

6. 

7. 

 

Zdjęcie 11 

 
Przymocować drugi uchwyt. 

Zdjęcie 7 

 
Odmierzyć i zaznaczyć miejsce montażu uchwytu
drugiej prowadnicy. Zdjęcie 10 i 11. 

 

Zdjęcie 10 

 
Odmierzyć i zaznaczyć miejsce montażu
kolejnego uchwytu (zdjęcie 8), zamocować
uchwyt (patrz zdjęcie 7). 

 

Zdjęcie 8 

 
Sprawdzić pion zamocowanych uchwytów w razie
potrzeby wykonać korektę położenia uchwytów. 

 

Zdjęcie 9 
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8. 

9. 

10. 

 

Zdjęcie 16 

 
Sprawdzić pion zamocowanych
prowadnicy okrągłej. 

 

Zdjęcie 14 

 
Sprawdzić poziom zamocowanych uchwytów. 

Zdjęcie 13 

 
Przymocować kolejny uchwyt. Czynności
pomiarowo- montażowe dla pozostałych
uchwytów wykonać analogicznie jak przy
montażu poprzednich uchwytów. 

 

Zdjęcie 12 

 
11. Wysunąć sworznie z prowadnic, a następnie 
zablokować dokręcając śrubę stożkową. 

 

 

 

Zdjęcie 15 

uchwytów 
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Zdjęcie 18 

14. 

15. 
 
Zamontować do kasety i
uchwyt prowadnicy. 

 

Zdjęcie 22 

uchwyty 

 
Zdjęcie 19 

13. Sprawdzić poziom zamocowanych prowadnic. 

 

 

 

Zdjęcie 20 

sprężyste 

 
Poluzować w boczku kasety listwę ustalającą tak,
aby można było wsunąć ją na prowadnice. 

 

Zdjęcie 21 

 

12. Wsunąć prowadnicę na sworznie uchwytów 
prowadnicy(zdjęcie 17), ustawić odpowiednio 
prowadnicę(zdjęcie 18) i kluczem trzpieniowym 
dokręcić wkręty stożkowe(zdjęcie 19). 
Zamontować kolejne prowadnice. 

 

Zdjęcie 17 
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16. 

17. 

18. 

19. 

 

Zdjęcie 25 

 
Sprawdzić pion
Zdjęcie 24 i 25. 

 

Zdjęcie 24 

 
Dokręcić śruby mocujące. 

Zdjęcie 26 

oraz 

 
Osadzić kasetę na prowadnicach 

Zdjęcie 23 

 
Zamontować środkową prowadnicę. 

Zdjęcie 27 

poziom kasety. 
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21. 

22. 

23. 

 

Zdjęcie 32 

 
20. Wprowadzić pakiet do prowadnic. 

Zdjęcie 28 

 
Zamontować kolejne pakiety do uchwytów. 

Zdjęcie 31 

 
Osadzić w otwartych uchwytach żaluzję
pamiętając o właściwym położeniu
pakietu(naklejka na szynie powinna znajdować
się od strony okna. 

 
24. Wsunąć do skrajnych prowadnic profil maskujący -
zdjęcie 32, a następnie odciąć 
nadmiar równo z krawędzią prowadnicy 
Zdjęcie 33. 

 

Zdjęcie 29 

Po osadzeniu pakietu w uchwytach sprężystych, 
dokręcić kolejno śruby blokujące. 

Zdjęcie 30 
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26. 

 

Zdjęcie 33 

 

Zdjęcie 34 

 

Zdjęcie 35 

 

 

 

                                                                             Zdjęcie 37 

 

Podłączyć kabel montażowy i sprawdzić poprawność działania systemu oraz ustawienie wyłączników krańcowych 

 
Zamontować pokrywę rewizyjną. Zdjęcie 36 i 37. 

Zdjęcie 36 

 
25. Włożyć do prowadnic zaślepki - zdjęcie 34 

i dokręcić kluczem trzpieniowym śrubę 
blokującą. Zdjęcie 35 
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4.5.4. 

3. 

4. 

 

Zdjęcie 3 

 
Przełożyć linkę przez otwór w uchwycie i
otwory w lamelach. 

 

Zdjęcie 4 

linki 

MONTAŻ ŻALUZJI C80 – SILNIK PROWADNICA LINKOWA 

1. Zamocować wstępnie uchwyt linki do szyny głównej, 
tak, aby była możliwa późniejsza regulacja uchwytu. 

Zdjęcie 1 

2. Założyć na linkę tulejkę Zdjęcie 2. W zacisku linki 
należy wkręcić śrubę najlepiej palcami do momentu 
napotkania pierwszego oporu następnie użyć klucza 

płaskiego Zdjęcie 3 - i wykonać dwa pełne obroty. 
Przekroczenie podanego zakresu powoduje 

przekręcenie łba śruby. 

Zdjęcie 2 

 
Umiejscowić uchwyt linki na szynie głównej tak, aby
linka nie dotykała krawędzi otworów owalnych w
lamelach i dokręcić. 

 

Zdjęcie 5 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zdjęcie 9 

 
Zamocować
kątowego. 

napinacz fasadowy 

 
Przykręcić uchwyt kątowy do podłoża. 

Zdjęcie 7 

do 

 
Przeprowadzić linkę przez napinacz fasadowy. 

Zdjęcie 8 

 
Za pomocą poziomicy zaznacz miejsce montażu
uchwytu kątowego linki. 

 

Zdjęcie 6 

uchwytu 

 
Zablokować linkę w napinaczu dokręcając śrubę
stożkową do momentu napotkania pierwszego oporu
następnie użyć klucza imbusowego i wykonać 1,25-
1,5 obrotu jednocześnie pamiętając o pozostawieniu
niewielkiego luzu niezbędnego dla prawidłowego
działania napinacza. Przekroczenie podanego
zakresu powoduje zerwanie gwintu, 
zniszczenie gniazda wkrętu lub zniszczenie końcówki 
klucza. 
Zdjęcie 10 
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10. 

11. 
 
Obciąć nadmiar linki. 

Zdjęcie 12 

 
12. Za pomocą poziomicy sprawdzić położenie linki 
w pionie. 

W razie stwierdzenia niezgodności, wykonujemy 
regulacje odpowiednio przesuwając napinacz linki 

w uchwycie kątowym. 

 

Zdjęcie 13 

 
Po zablokowaniu linki w napinaczu należy poluzować
śrubę blokująca część ruchomą napinacza. Śrubę
stożkową wykręcany aż do momentu, kiedy część
ruchoma napinacza wysunie się z części stałej i tak ją
pozostawiamy. 

 

Zdjęcie 11 

 
13. Za pomocą poziomicy wyznaczyć miejsce montażu 

drugiego uchwytu kątowego. Pozostałe czynności 
związane z montażem linki i napinacza wykonać 

analogicznie jak przy montażu. 

 

 

Zdjęcie 14 
 

1.Sprawdzić pewność zamocowania uchwytów – ich rozsunięcie może stwarzać zagrożenie dla ludzi. 
2. Po wykonanym montażu sprawdzić poprawne działanie żaluzji. 
3. Nie ciągnąć za linki prowadnic, ponieważ może to doprowadzić do ich zerwania lub do

uszkodzenia 
mocowania uchwytów górnych. 
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Rys. 1. System Prowadnicy podtynkowej: 1 - Profil montażowy, 2 - Prowadnica podtynkowa, 3 - Uszczelka, 4 - Tynk / 
Ocieplenie, 5 - Beton / Mur. 

Wytyczne do montażu profilu montażowego: 

• Długość montowanego profilu równa jest pełnej wysokości żaluzji - 50 mm. 
• Montaż profilu w wnęce okiennej przedstawia Rys. 2. 

• Montaż profilu musi zapewnić jego nieruchome zamontowanie do podłoża oraz liniowość i prostopadłość 
względem systemu żaluzji, w przypadku osadzenia profilu montażowego w podłożu niezapewniającym 

wystarczającej stabilności konieczne jest wykonanie podkonstrukcji podtrzymującej profil montażowy i 
zapewniającej jego odpowiednią stabilność oraz liniowość i prostopadłość względem systemu żaluzji. 
• Profile muszą być zamontowane równolegle względem siebie we wszystkich płaszczyznach. 

• Osadzenie musi zapewnić, aby górna krawędź profilu montażowego była na równi z płaszczyzną tynku / ocieplenia 
lub obróbki wykańczającej wnękę, oraz na równi z górna płaszczyzną blachy osłonowej. 

• Dopuszczalne jest mechaniczne zakotwienie profilu montażowego, tak, aby element mocujący nie wystawał 
więcej jak 4 ÷ 5 mm ponad wewnętrzną płaszczyznę profilu, Rys. 3. 

• W trakcie montażu profilu należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem w wyniku prac 
montażowych lub wykańczających. 

 
4.5.5. MONTAŻ ŻALUZJI C80 Z PROWADNICĄ PODTYNKOWĄ 

a) Wytyczne do montażu 

Zastosowanie systemu prowadnic podtynkowych wskazane jest przy montażu systemu żaluzji w głębokich wnękach 
okiennych. Jego zastosowanie nie zmniejsza światła otworu okiennego w stosunku do innych systemów prowadnic. 
Przy zastosowaniu systemu z prowadnicą podtynkową dostępna jest jedynie osłona blaszana bez pokryw bocznych, 
szerokość osłony jest równa szerokości wnęki okiennej. 
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Rys. 2 Montaż profilu montażowego we wnęce okiennej. 

 

Rys. 3 Sposób osadzenia profilu montażowego: 1 - Profil montażowy, 2 - Prowadnica podtynkowa, 3 - Uszczelka, 
4 - Tynk / Ocieplenie, 5 - Beton / Mur. 



UWAGA: W trakcie nawiercania prowadnicy podtynkowej i profilu montażowego oraz mocowania 
prowadnicy podtynkowej przy użyciu blachowkrętów / wkrętów samowiercących należy zdemontować 
lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem uszczelkę prowadnicy podtynkowej. 

 
Rys. 3. Pomiar szerokości systemu z prowadnicą podtynkową: a) - System pojedynczy, b) - System modułowy podwójny, 
c) - System wielomodułowy. 

Montaż żaluzji z prowadnicą dookienną. 

• Przed przystąpieniem do montażu żaluzji należy odmierzyć i zaznaczyć położenie głównych uchwytów montażowych 
blachy osłonowej w takim miejscu, aby nie kolidowały później z mechanizmami zwijającymi i silnikiem. 
• Przekręcić wstępnie do uchwytu głównego uchwyt pomocniczy blachy osłonowej tak, aby do siebie pasowały. 
Skręcone uchwyty przymierzyć do blachy osłonowej, dopasować do jej wysokości i skręcić zdj.1. 

 
Wykonanie pomiarów pod zamówienie systemu żaluzji z prowadnicą podtynkową możliwe jest dopiero po zamontowaniu
profilu montażowego. Pomiaru dokonuje kupujący, i on odpowiada za poprawność pomiarów, w przypadku niezgodności
wymiarowej zamówionego systemu wynikającej, z jakości pomiarów firma SELT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
niemożliwość wykonania właściwego montażu systemu żaluzji. 

UWAGA: Zastosowanie systemu prowadnic podtynkowych wymaga wstępnego przygotowania obiektu do 
montażu systemów żaluzji. Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać poprawnego 
montażu profilu montażowego, firma SELT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za złe funkcjonowanie 
system żaluzji wynikającego z niewłaściwego montażu profilu montażowego. 

 

Zalecenia do wykonywania pomiarów dla zamówienia systemu żaluzji z prowadnicą podtynkową. 

• Pomiarów dokonujemy od górnej krawędzi profilu montażowego licującego się z tynkiem / obróbką wykańczającą 
wnękę okienną. 
• Dla systemu pojedynczego szerokość systemu przedstawia Rys. 3a. 

• System modułowy podwójny i wielomodułowy wymaga określenia podziału modułu żaluzji, znajduje się on w osi 
prowadnicy podwójnej, systemy przedstawia Rys. 3b i 3c. 

• Dla każdej żaluzji / modułu żaluzji należy dokonać minimum 3 pomiarów, na końcach prowadnicy oraz w środku 
długości prowadnicy. 
• Dla systemu pojedynczej żaluzji podajemy szerokość żaluzji L max. 

• Dla systemu modułowego podwójnego / wielomodułowego podajemy szerokość całkowitą systemu żaluzji L max 
i długość poszczególnych modułów żaluzji L 1 , L 2 ,L 3 , L … . 
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b) Sposób montażu. 

 
1. 

2.

3.

4. 

5. 

6. 

 
Sprawdzić poziom zamontowanych blach wraz 
z uchwytami, dokonać ewentualnych poprawek. 
Prawidłowe wypoziomowanie montowanego 
systemu jest niezbędne dla jego prawidłowej pracy. 

Zdjęcie 3 

Przykręcić do uchwytu głównego uchwyt szyny. 
Skręcone uchwyty przymierzyć do blachy osłonowej, 
dopasować do jej wysokości i skręcić. 

Zdjęcie 1 

 
Przymocować do ściany lub komplet uchwytów wraz
z blachami osłonowymi. 
Dokręcić uchwyty główne do ściany/sufitu . 

Zdjęcie 2 

 
Zmierzyć odległość od szyny głównej żaluzji do spodu
belki dolnej (na złożonym pakiecie żaluzji). 

 

Zdjęcie 4 

 
Odciąć z profilu prowadnicy podtynkowej element o
długości zmierzonej w pkt. 5. Operacje wykonać dla
obu prowadnic podtynkowych. 
UWAGA: w dolnej części prowadnicy podtynkowej
podczas procesu produkcji zostają zagniecione
krawędzie prowadzące uszczelkę, odcinany element
prowadnicy ma być odcięty od części górnej
prowadnicy podtynkowej. 

 
Zdjęcie 5 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12.

13. 

14. 

 
Odcięty element prowadnicy podtynkowej 
zamontować na stałe w górnej części profilu 
montażowego za pomocą blachowkrętów lub 
wkrętów samowiercących, jak przedstawiono na 
Rys. 4, tak, aby łeb wkręta nie powodował 
blokowania sworzni lameli. Czynność wykonać dla 
obu prowadnic podtynkowych. 
Uwaga: w przypadku użycia blachowkrętów zaleca 
się wstępne nawiercenie prowadnicy podtynkowej 
i profilu montażowego zgodnie z użytą średnicą 
blachowkręta. 

Zdjęcie 6 

Rys. 4 

 
Przygotować mocowanie pozostałego fragmentu
prowadnicy podtynkowej do profilu montażowego
(nawiercić otwory pod blachowkręty mocujące
prowadnicę podtynkową). 
Następnie w pozostały fragment prowadnicy
podtynkowej zamontować uszczelki, tak, aby
wystawały z prowadnicy o długość odciętego
fragmentu prowadnicy. 

 
Zdjęcie 10 

 
Wstawić pakiet żaluzji do wnęki w profilach
montażowych (dla wygody montażu pakiet lekko
zukosować, aby nie uszkodzić sworzni prowadzących
lamele o wnękę okienną). 
Pakiet żaluzji unieść do góry, aby zamontować szynę
główną żaluzji w uchwytach głównych. Należy
zwrócić szczególną uwagę, aby sworznie
prowadzące zostały poprawnie wprowadzone we
wnękę prowadnicy podtynkowej w zamontowanej w
górnej części profilu montażowego. 
Zdjęcie 7 

Poluzować śrubę uchwytu sprężystego szyny, tak, 
aby można było swobodnie otworzyć zamknięcie 
uchwytu szyny. 
Złożony pakiet żaluzji zamontować w uchwycie szyny 
i dokręcić poluzowaną śrubę uchwytu. 
Podłączyć silnik żaluzji do zasilania. 
Uwaga: złożony pakiet żaluzji powinien się kończyć 
na równi z wcześniej zamontowanym elementem 
prowadnicy podtynkowej. 
Zdjęcie 8 i 9 
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15. 

16. 

17.

18.

 
Zamontować blachę osłonową do
pomocniczych. 
Sprawdzić poprawność działania żaluzji. 

Zdjęcie 14 

 
Wystające fragmenty uszczelek wsunąć do wcześniej
zamontowanego fragmentu prowadnicy podtynkowej
i umieścić pozostały fragment prowadnicy
podtynkowej w profilu montażowym. 

 

Zdjęcie 11 i 12 

 
Po osadzeniu prowadnicy podtynkowej w profilu
montażowym należy ją zamocować na stałe za
pomocą blachowkrętów lub wkrętów
samowiercących, jak przedstawiono na rys. 4. 

 

Zdjęcie 13 

uchwytów 
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Rys. 6. Sposoby montażu prowadnicy dookiennej: a) – Montaż dookienny b) - Montaż wnękowy 

 

Rys. 5. Prowadnica dookienna - elementy 

Wytyczne do montażu prowadnicy dookiennej: 
• Długość montowanego profilu prowadnicy równa jest pełnej wysokości żaluzji - 50 mm. 
• Montaż dookienny przedstawia Rys. 6a, montaż wnękowy przedstawia Rys. 6b. 
• Montaż profilu prowadnicy musi zapewnić jego nieruchome zamontowanie do podłoża oraz 
i prostopadłość względem systemu żaluzji. 
• Profile prowadnicy muszą być zamontowane równolegle względem siebie we wszystkich płaszczyznach. 

Firma SELT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu żaluzji z 
prowadnicą, jeżeli podłoże nie zapewnia prostoliniowości i równoległości montażu profilu 

prowadnicy. 
 

Zalecenia do wykonywania montażu systemu żaluzji z prowadnicą dookienną. 

liniowość 

 
4.5.6. MONTAŻ ŻALUZJI C80 Z PROWADNICĄ DOOKIENNĄ 

a) Wytyczne do montażu. 

Zastosowanie systemu prowadnicy dookiennej wskazane jest przy montażu systemu żaluzji w jednolitych fasadach 
z efektem ograniczenia bocznego prześwitu między prowadnicą i fasadą lub do wnękach okiennych. Przy zastosowaniu 
systemu z prowadnicą dookienną w montażu wnękowym dostępna jest jedynie osłona blaszana bez pokryw bocznych, 
szerokość osłony jest równa szerokości wnęki okiennej. 
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2.

3.

4. 
 
Sprawdzić poziom zamontowanych blach wraz z
uchwytami, dokonać ewentualnych poprawek.
Prawidłowe wypoziomowanie montowanego systemu
jest niezbędne dla jego prawidłowej pracy. 

 

Zdjęcie 3 

 
Przymocować do ściany lub wnęki komplet uchwytów
wraz z blachami osłonowymi. 
Dokręcić uchwyty główne do ściany /sufitu. 

Zdjęcie 2 

 
Montaż żaluzji z prowadnicą dookienną. 

• Przed przystąpieniem do montażu żaluzji należy odmierzyć i zaznaczyć położenie głównych uchwytów montażowych 
blachy osłonowej w takim miejscu, aby nie kolidowały później z mechanizmami zwijającymi i silnikiem. 
• Przekręcić wstępnie do uchwytu głównego uchwyt pomocniczy blachy osłonowej tak, aby do siebie pasowały. 
Skręcone uchwyty przymierzyć do blachy osłonowej, dopasować do jej wysokości i skręcić zdj.1. 
b) Sposób montażu. 

 

1. Przykręcić do uchwytu głównego uchwyt szyny. 
Skręcone uchwyty przymierzyć do blachy osłonowej, 

dopasować do jej wysokości i skręcić. 

 

 

Zdjęcie 1 
 

UWAGA: Przy montażu dookiennym w tylnych blach 
osłonowych typ 2, typ 4 i typ 4a, należy wyciąć z lewej 

i prawej strony blachy zawinięcie dla swobodnego 
montażu profilu prowadnicy, zgodnie z Rys. 7. 

 

 

Rys. 7 
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5. 

6.

7.

8. 

9. 

 
Odmierzyć i zaznaczyć miejsce otworów montażowych
pod prowadnicę. 
Wykonać otwory montażowe do prowadnicy
dookiennej. 

 

Zdjęcie 5 

Zamontować prowadnicę dookienną do okna lub 
wnęki okiennej. 

Zdjęcie 6 

 
Wsunąć pakiet do prowadnic pamiętając o tym, aby
naklejka umieszczona na szynie głównej „strona od
okna” zlokalizowana była od strony okna.
Nieprawidłowe zamontowanie pakietu spowoduje
nieprawidłowe działanie (dla wygody montażu
pakiet lekko zukosować, aby nie uszkodzić sworzni
prowadzących lamele o prowadnice). 

 
Zdjęcie 7 

 
10. Pakiet żaluzji unieść do góry, aby zamontować szynę
główną żaluzji w uchwytach głównych. Należy zwrócić
szczególną uwagę, aby sworznie prowadzące zostały 
poprawnie wprowadzone w prowadnicę 
11. Poluzować śrubę uchwytu sprężystego szyny, tak aby
można było swobodnie otworzyć zamknięcie uchwytu 
szyny. 
12. Złożony pakiet żaluzji zamontować w uchwycie szyny 
i dokręcić poluzowaną śrubę uchwytu. 

Zdjęcie 8 

 

Wywiercić otwory montażowe w prowadnicy zgodnie 
z opisem zamieszczonym powyżej. 
UWAGA: Prowadnice mogą zostać dostarczone z 
otworami montażowymi po uzgodnieniu z 
zamawiającym. Wykonanie otworów w prowadnicy 
jest płatną usługą dodatkową. 

Zdjęcie 4 
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14. 

16.

17.
 

Zdjęcie 12 

 
Zamontować blachę osłonowa do
pomocniczych. 
Sprawdzić poprawność działania żaluzji. 

uchwytów 

 
UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność przy
wprowadzaniu profilu prowadzącego do prowadnicy,
aby nie uszkodzić profilu prowadzącego o sworznie
pakietu. 

 

Rys. 8 

 
15. Końce profilu prowadzącego unieruchomić na 

końcach prowadnicy za pomocą silikonowego kleju 
montażowego lub silikonowego kleju na gorąco. 

 

 

Zdjęcie 11 

 
Zamontować profil prowadzący na całej długości
prowadnicy dookiennej. 

 

Zdjęcie 10 

 

13. Wprowadzić profil prowadzący do prowadnicy 
podtynkowej zgodnie ze zdjęciem 9 i Rys. 7, profil 

ustawić równo z górną krawędzią prowadnicy 
dookiennej. 

 

 

Zdjęcie 9 
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Rys. 9. Prowadnica do systemu z kasetą podtynkową – elementy. 

 
Rys. 10. Schemat systemu żaluzji fasadowych C80 BOX - z kasetą podtynkową. 

 
4.5.7. MONTAŻ ŻALUZJI C80 BOX Z KASETĄ PODTYNKOWĄ 

a) Wytyczne do montażu. 

Zastosowanie systemu z kasetą podtynkową wskazane jest przy montażu systemu żaluzji w fasadach z izolacją termiczną. 
Kaseta podtynkowa ogranicza efekt mostka termicznego oraz zapewnia estetyczne wykonanie fasady bez zmniejszenia 
światła otworu okiennego w stosunku do innych systemów prowadnic. Schemat systemu przedstawia Rys. 10 
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Firma SELT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu żaluzji 
z prowadnicą, jeżeli podłoże nie zapewnia prostoliniowości i równoległości montażu profilu 

prowadnicy. 
 

Zalecenia do wykonywania montażu systemu żaluzji z kasetą podtynkową. 

 

Rys. 11. Wymiary systemu żaluzji fasadowych C80 BOX - z kasetą podtynkową. * - Wymiar zmienny, standardowo 30 mm. 

Wytyczne do montażu kasety podtynkowej: 

• Długość montowanego profilu prowadzącego w prowadnicy równa jest pełnej wysokości systemu żaluzji - 50 mm. 
• Montaż do okienny przedstawia Rys. 12a, montaż wnękowy przedstawia Rys. 12b. 
• Montaż profilu prowadnicy musi zapewnić jego nieruchome zamontowanie do podłoża oraz liniowość 
i prostopadłość względem systemu żaluzji. 
• Profile prowadnicy muszą być zamontowane równolegle względem siebie we wszystkich płaszczyznach. 
• Kasety dłuższe niż 3m dostarczane są z przedłużkami i kątownikami kasety, jako element dwuczęściowy połączony 
nitowaną zakładką. 
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Rys. 12. Sposoby montażu prowadnicy: a) – Montaż dookienny b) - Montaż wnękowy 

Uwagi do montażu systemu żaluzji z kasetą podtynkową. 

• Kaseta podtynkowa dostarczana jest bez wykonanych otworów montażowych. Należy je wykonać samodzielnie 
zgodnie z poniższymi zaleceniami (Rys. 13). Wymagane są minimum 3 otwory montażowe na każdy 1 m długości 
kasety. Zalecane jest wykonywanie otworów montażowych kasety dla systemu powyżej 4m szerokości. 
• Do montażu kasety podtynkowej zaleca się zastosowanie podkładek o powiększonej średnicy zewnętrznej, celem 
uniknięcia odkształceń kasety. 
• Kaseta podtynkowa dostarczana jest bez wykonanego otworu dla kabla zasilająco-sterującego. Należy go wykonać
samodzielnie zgodnie z poniższymi zaleceniami. W boku kasety wywiercić otwór Ø13 i zamontować w nim 
dołączony dławik. Przez dławik przeprowadzić kabel zasilająco-sterujący do wnętrza kasety. 
• Profil prowadnicy dostarczany jest bez wykonanych otworów montażowych. Należy je wykonać samodzielnie 
zgodnie z poniższymi zaleceniami (Rys. 12 i 14). Wymagane są minimum 3 otwory montażowe na każdy 1 m 
długości profilu prowadnicy. Przy wykonywaniu otworów montażowych w prowadnicy pamiętamy o wyjęciu 
profilu prowadzącego. 

 
Rys. 13. Schemat wykonywania otworów montażowych w kasecie podtynkowej. * - Wymiar zmienny, standardowo 30 mm. 
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4. 

5. 

 

Rys. 14. Schemat wykonywania otworów montażowych w profilu prowadnicy. 

b) Sposób montażu. 

1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsce otworów 
montażowych pod kasetę podtynkową. 

2. Wykonać otwory montażowe w kasecie podtynkowej 
zgodnie z Rys. 13. 

3. Wykonać otwory montażowe w ścianie. 

 

 

Zdjęcie 1 

 
Zamontować kasetę podtynkową do fasady. 
Montaż kasety do fasady jest zalecany dla systemów
powyżej 4m szerokości. 

 
UWAGA: Pod kasetą należy zamontować ocieplenie 
(np. styropian, itp.) o grubości 30 mm. W warstwie 
ocieplenia na kołkach należy zamontować nieściśliwe 
elementy dystansowe. 

Rys. 15 

W kasecie podtynkowej zamontować uchwyty szyny 
głównej. 

Rys. 16 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 
Zamontować prowadnicę do kasty podtynkowej i
zamocować ją do podłoża lub podkonstrukcji. 

 

Rys. 17 

 
Poluzować śrubę uchwytu sprężystego szyny tak, aby
swobodnie otworzyć zamknięcie uchwytu szyny. 

 
Wsunąć pakiet do prowadnic pamiętając o tym, aby 
naklejka umieszczona na szynie głównej „strona od 
okna” zlokalizowana była w stronę okna. 
Nieprawidłowe zamontowanie pakietu spowoduje 
niepoprawne działanie systemu (dla wygody montażu 
pakiet lekko zukosować, aby sworznie prowadzące 
lamele nie uszkodziły prowadnic). 

Zdjęcie 3 

 
Pakiet żaluzji unieść do góry, aby zamontować szynę
główną żaluzji w uchwytach głównych. 

 
Złożony pakiet żaluzji zamontować w uchwycie szyny 
i dokręcić poluzowaną śrubę uchwytu. 

Zdjęcie 4 

 

Wywiercić otwory montażowe w prowadnicy zgodnie 
z Rys.14. 
UWAGA: Prowadnice mogą zostać dostarczone z 
otworami montażowymi po uzgodnieniu z 
zamawiającym. Wykonanie otworów w prowadnicy 
jest płatną usługą dodatkową. 

Zdjęcie 2 
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13. 

 
12. Wprowadzić profil prowadzący 

zgodnie ze zdjęciem 5 i Rys. 18. 

 

 

 

 

Zdjęcie5 

do 

 

prowadnicy 

 

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność przy 
wprowadzaniu profilu prowadzącego do prowadnicy, 
aby nie uszkodzić profilu prowadzącego o sworznie 
pakietu. 

Rys. 18 

 
14. Końce profilu prowadzącego unieruchomić na końcach
prowadnicy za pomocą silikonowego kleju 
montażowego lub silikonowego kleju na gorąco. 

Zdjęcie 7 

 
Zamontować profil prowadzący na całej długości
prowadnicy, zgodnie ze zdjęciem 6 i Rys. 19. 

 

Zdjęcie 6 
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15. 

16. 

17.

18.

 

UWAGA: Dosunąć profil prowadzący do zaślepki 
prowadnicy. Górna część profilu prowadzącego musi 
swobodnie wystawać z prowadnicy w kasecie 
podtynkowej. 

Rys. 19 

 
Podłączyć do żaluzji kabel zasilająco-sterujący i
sprawdzić poprawność działania systemu oraz
ustawienia wyłączników krańcowych. Wykonać
ewentualne poprawki. 
UWAGA: Łączenie kabla zasilająco-sterującego
umieścić we wskazanym obszarze kasety w sposób
umożliwiający poprawne prace serwisowe. Kabel
powinien być ułożony w sposób uniemożliwiający
dostanie się wody do silnika. 
Kabel zasilająco-sterujący musi być wyprowadzony
przez bok kasety. 

 
Rys. 20 

Żaluzję podciągnąć do górnego położenia, pakiet 
żaluzji musi schować się całkowicie w kasecie 
podtynkowej 

Rys. 21 

 
Zamontować rewizję kasety do kasety podtynkowej 
i zabezpieczyć ją śrubami. 
Zabezpieczyć prowadnicę i kasetę na czas wykonania 
ocieplenia i obróbki tynkarskiej. 

 

UWAGA: Należy szczególnie zadbać, aby nie 
zanieczyścić profilu prowadzącego oraz pakietu lameli 

znajdującego się w kasecie podtynkowej. 
 

Zdjęcie 8 
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