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1. PARAMETRY TECHNICZNE 
SYSTEM 

 
VERANDA SR 

 
- obudowa wysokość 
- prowadnice wysokość 

              146 mm 
           50 mm 

 
ciężar wyrobu (2 x 2)m 
 

         ~   35 kg 

napęd elektryczny – silnik o parametrach: 
 - napięcie zasilania 
 - znamionowy pobór mocy 
 - pobór prądu z sieci 
 - stopień ochrony silnika 
 - czas pracy 
 - cykl pracy 
 - temp. pracy 
 - długość przewodu 

 
230 V 50 Hz 
300 W 
1,2 A 
IP 44 
max. 4 minuty 
max. 20% 
-10 do + 70 o C 
3 metry 

Zastosowane tkaniny :  
1 - HIGH-T-TEX, Sun Tech 420, 
- grubość tkaniny 
- klasyfikacja ogniowa, 
 
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 
2 – ACRYLOWE, MARKIZOWE 
- grubość tkaniny 
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 
3 - FLASH GUARD BLACK OUT 
- grubość tkaniny 
- klasyfikacja ogniowa, 
-  
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 
4 - SUNWORKER 
- grubość tkaniny 
- klasyfikacja ogniowa, 
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 
 5 – SOLTIS 92 
- grubość tkaniny 
- klasyfikacja ogniowa, 
-  
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 
6 – VALMEX VERANDA 
- grubość tkaniny 
- klasyfikacja ogniowa, 
-  
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 
7- PLAIN, MARKIZOWE 
- grubość tkaniny 
-  dostępna szerokość tkaniny 
-  zastosowanie 
 

 
 
 ok. 0,4 mm- 0,8mm 
 M1 - Francja, wg. NFP 92 – 507;   B1 - Niemcy, wg. DIN 4102 - 1  
 niezapalny t ≤ 20 s – Polska, wg. PN – EN ISO 6940 
            120-177 cm 
wewnętrzne i zewnętrzne 
 
 
ok. 0,55 mm 

120 cm 
 zewnętrzne 
 
 
ok. 0,5 mm 
 kategoria 1 wg PN-EN 1101-1999 
 niezapalny t ≤ 20 s – Polska,   wg. PN – EN ISO 6940 

178-180 cm 
 wewnętrzne i zewnętrzne 

 
 
 0,43 mm 
 M1 - Francja, wg. NFP 92 - 503 
 B1 - Niemcy, wg. DIN 4102 - 1  

240 cm 
 wewnętrzne  
 
0,45 mm 
kategoria 1 wg EN 13501-1 
M1 – UNE 23.727.-90  

177 cm 
 wewnętrzne i zewnętrzne 

 
 

0,39 mm; 0,43mm; 0,73 mm 
kategoria 1 wg DIN 4102:B1 
M1 - Francja, wg. NFP 92 – 507 
               320 cm 
 wewnętrzne i zewnętrzne 

 
 
0,48 mm; 0,53mm;  
              250 cm 
zewnętrzne 
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2. OPIS TECHNICZNY – PRZEZNACZENIE  

Osłony typu „VERANDA SR” są zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami służącymi do przesłonięcia 
powierzchni przeszklonych pionowych, pochyłych oraz poziomych, występujących w dachach skośnych, ogrodach 
zimowych, świetlikach dachowych itp.  

Zewnętrzna osłona Veranda SR stosowana standardowo, mocowana jest do konstrukcji nośnej dachu, ogrodu, 
świetlika dachowego za pomocą wsporników - stopek z dodatkowym systemem zabezpieczeń pokrywy belki dolnej. 

Zewnętrzna osłona Veranda SR stosowana w pozycji odwróconej, podwieszana jest do konstrukcji pośredniej 
dachu, świetlika dachowego za pomocą wzmocnionych stopek i z dodatkowym systemem zabezpieczeń pokryw 
kasety osłony i belki dolnej. 

Wewnętrzna osłona Veranda SR stosowana w pozycji odwróconej, podwieszana jest do konstrukcji pośredniej 
dachu, świetlika dachowego za pomocą stopek  z dodatkowym systemem zabezpieczeń pokrywy  belki dolnej. 

 
Rolety, spełniając swoje funkcje, chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz zapobiegają 

powstawaniu efektu szklarniowego. Stwarzają optymalne warunki termiczne w pomieszczeniach, a także pozwalają 
ograniczyć koszty związane z ich wentylacją i klimatyzacją. Systemy typu „Veranda SR” eliminują refleksy 
słoneczne, co znacznie poprawia komfort pracy w pomieszczeniach. 
 
Rolety typu  „Veranda SR” zbudowane są z : 
 

a) konstrukcji aluminiowej, na którą składają się: 
 - obudowa (kaseta), 
 - szyny prowadzące – prowadnice, 
 - rura nawojowa 
 - belka dolna  
   *dla Verandy zastosowanej na zewnątrz lub wewnątrz, w pozycji standardowej lub odwróconej,                                 
   belka dolna z dodatkowym  zabezpieczeniem pokrywy  
 - system naciągania tkaniny (sprężyny, rolki, sznurek) 
 - stopki - wsporniki mocujące do konstrukcji nośnej                                                                                                      
  * dla Verandy zastosowanej na zewnątrz w pozycji odwróconej (podwieszanej), stopki –wsporniki z   
  dodatkowym  wzmocnieniem 
 

b) pokrycia – tkaniny: 
- High-T-Tex, Sun Tech 
- Acrylowe 
- Flash Guard  
- Flash Guard BlackOut 

 
W obudowie (kasecie) rolety znajduje się rura nawojowa, we wnętrzu której zamontowany jest silnik 

elektryczny wraz z : 
- przekładnią planetarną, 
- wyłącznikami krańcowymi,  

 - wyłącznikiem przeciążeniowym,  
 - odbiornikiem zdalnego sterowania (przy sterowaniu pilotem). 
 

Silnik elektryczny z wbudowanym odbiornikiem zdalnego sterowania posiada wyprowadzony przewód                      
6–cio żyłowy natomiast silnik bez odbiornika zdalnego sterowania, przewód 4- żyłowy. Podłączenie elektryczne i 
ustawienia silników należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta silników dołączoną do produktu. 

 
Uwaga: 

Do instrukcji załączono suplement techniczny dotyczący wykonania zabezpieczeń belki dolnej 
Verandy SR zamontowanej do konstrukcji nośnej, w pozycji standardowej lub odwróconej.  
Ostrzeżenie – postępowanie według załączonego suplementu technicznego jest istotne dla 
bezpieczeństwa osób. 

 
 3. MONTAŻ SYSTEMU I URUCHOMIENIE  

 A. Wiadomości ogólne 

Przed zamontowaniem rolet należy sprawdzić, czy konstrukcja obiektu, do którego ma być zamontowany 
system, wytrzyma dodatkowe obciążenie konstrukcji Verandy SR lub czy istnieje możliwość zamontowania 
dodatkowej konstrukcji nośnej. Oceny powinien dokonać, na zlecenie inwestora, projektant – konstruktor, lub 
wykonawca fasady, natomiast montaż wykonuje, zgodnie z projektem, przeszkolona ekipa monterska.  
Jest to podstawą udzielenia gwarancji. 
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W celu zamontowania systemu VERANDA SR, należy: 

a) przykręcić wsporniki mocujące do prowadnic, z zachowaniem następujących odległości:  
• odległość mocowania wspornika od czoła kasety: min. 26, max. 36 cm, 
• odległość mocowania wspornika od końca prowadnicy: min.4 cm, max.20 cm, 
• minimalna wysokość wsporników wynosi 7 cm, max. 20 cm, 

 
b) przykręcić prowadnice do przygotowanej konstrukcji nośnej obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 
c) zdjąć pokrywę rewizyjną kasety, 
 
d) zamontować stopy prowadnic w prowadnicach, ułożyć sznurek w prowadnicach, rolkach belki dolnej oraz 

systemie napinania, 
 
e) wsunąć i przykręcić kasetę do prowadnic, jednocześnie wprowadzić do prowadnic rolki belki dolnej, 
  
f) sprawdzić prawidłowość montażu systemu tj. wymiary, poziomy, równoległość itp., 

 
g) zamocować sznurek i rolki napinające do systemu naciągania: 

 
• należy zwrócić szczególną uwagę na położenie sznurka w rolkach napinających oraz solidne 

przymocowanie jego końca do uchwytów znajdujących się w belce dolnej, 
• końce sznurka należy zabezpieczyć przed wypadnięciem z uchwytu klinowego za pomocą wykonania 

podwójnego supła, 
• naciągu sznurka dokonuje się przy zwiniętej tkaninie w taki sposób aby sprężyna uległa lekkiemu 

naciągowi, a sznurek w prowadnicach nie obwisał. Naciąg wstępny sprężyny od 1cm do 5cm          
(należy stopniowo napinać tkaninę i obserwować jej zachowanie na rurze nawojowej przy zwijaniu. 
Im szersza Veranda SR tym naciąg powinien być mniejszy (w zależności od wielkości rolety, 
zastosowanej tkaniny i warunków montażu), 

 
Uwaga: 
Zbyt mocny naciąg wstępny sprężyny spowoduje ugięcie rury nawojowej, co w konsekwencji 
spowoduje zmarszczenie tkaniny przy nawijaniu. Zmarszczenia tkanin i inne uszkodzenia 
spowodowane zbyt dużym naciągiem sprężyny będą wyłączone z gwarancji na wyrób. 
 
• zbyt małe napięcie sznurka może spowodować jego wypadnięcie z rolek napinających i uszkodzenie, 
• zbyt duże napięcie sznurka może spowodować uszkodzenie, wyłamanie uchwytu klinowego 

i uszkodzenie boków belki dolnej; może również nastąpić uszkodzenie samego silnika, 
• właściwe ułożenie sznurka w systemie naciągania jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania 

systemu. Niedokładne poprowadzenie sznurka i zawinięcie jednego na drugim może doprowadzić do 
nieprawidłowego działania systemu i w konsekwencji jego uszkodzenia, 

       
h) w przypadku zamontowania rolet Veranda SR do konstrukcji nośnej, w pozycji standardowej lub 

odwróconej, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń– wykonać zabezpieczenia belki dolnej według 
wytycznych zamieszczonych w suplemencie technicznym załączonym do instrukcji  

i) dla rolet Veranda SR zastosowanych w odwróconej pozycji na zewnątrz – należy stosować stopki-wsporniki 
z dodatkowym  wzmocnieniem 

j) podłączyć zmontowaną osłonę do przygotowanej instalacji elektrycznej i sterowania. Podłączenie powinien 
wykonać elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia elektryczne, doświadczenie zawodowe, na 
podstawie opracowanego wcześniej indywidualnego schematu elektrycznego.  

 
Przed uruchomieniem osłony osoba uprawniona powinna wykonać stosowne badanie i pomiary elektryczne. 

 
k) sterowanie grupą rolet, wykonać poprzez: 

• zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych układów przekaźników oraz przełącznika, 
• zdalne sterowanie pilotem jedno- lub wielokanałowym. Należy tu zaprogramować nadajniki 

i odbiorniki, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do silników,  
 

l) uruchomić i sprawdzić działanie osłony.  
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 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

• prawidłowość pracy systemu naciągania, poprawne ułożenie sznurka w rolkach napinających, 
• prawidłowość działania wyłączników krańcowych,  
• poprawność zwijania tkaniny. 
• prawidłowość wykonania zabezpieczeń belki dolnej osłony zamontowanej do konstrukcji w pozycji 

odwróconej 
• prawidłowość zamocowań wsporników – stopek do prowadnic i do konstrukcji wsporczej,                               

z uwzględnieniem możliwości wystąpienia uszkodzeń elementów mocujących, nadmiernych luzów w 
połączeniach 

• prawidłowość wykonania zabezpieczeń belki dolnej osłony zamontowanej do konstrukcji w pozycji 
odwróconej 

• prawidłowość doboru zastosowanych elementów złącznych 
 
UWAGA: 

Ekipa montująca, w razie potrzeby, może przeprowadzić regulację wyłączników krańcowych, za pomocą 
pokręteł znajdujących się przy silniku elektrycznym.                                                                                                            
Osoba dokonująca regulacji wyłączników krańcowych powinna posiadać uprawnienia elektryczne, wiedzę i 
doświadczenie. Zaleca się wykonanie rozwinięcia i zwinięcia rolety, po czym dokonanie ponownej regulacji 
naciągu sznurka w systemie napinania. 

 
 B. Szczegółowy montaż rolety systemu Veranda SR 
 

1. Zasady ogólne 
 
 Montaż rolety systemu Veranda SR wymaga udziału osoby przeszkolonej, będącej w stanie dobrze wykonać 
poniżej wskazane operacje, nie powodując przy tym sytuacji niebezpiecznych zarówno dla siebie, jak i dla innych. 
 Stosownie do wymiarów rolety, przy jej montażu może być konieczny udział dwóch lub więcej osób. 
 Warunki montażu rolety na spadzistych dachach, w sytuacjach wymagających użycia drabiny lub w sytuacjach 
powodujących utrudnienia w poruszaniu się, powinny być zawsze właściwie ocenione przez osobę odpowiedzialną 
za montaż, której powierza się wyposażenie ekipy monterskiej w odpowiedni sprzęt a ponadto nadzór nad 
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pracy. 
 

2. Odbiór rolety 
 
 Po rozpakowaniu rolety należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części rolety, podzielone 
w następujący sposób: 

- kasetka zawierająca rurę z silnikiem, na której jest nawinięta tkanina. Na drugim końcu tkaniny znajduje 
się belka dolna zawierająca system napinania materiału; 

- prowadnice boczne; 
- woreczek z akcesoriami do montażu. 
 
3. Montaż konstrukcji 

Podane zasady montażu konstrukcji Verand SR dotyczą zarówno systemów zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

 Wytyczyć oś i usytuować podpory według następujących wskazań: 
- kiedy szerokość „L” zostanie obliczona, oś podpór musi po każdej stronie wynosić 37,5 mm do wewnątrz 
- liczba podpór przewidziana w opakowaniu musi być rozdzielona w jednakowej ilości na dwie prowadnice; 
- ostatnia podpora po stronie przeciwnej do kasety musi być umieszczona w odległości od 40 do 200 mm od 

końca prowadnicy; 
- pomiędzy ewentualnymi dodatkowymi podporami oraz podporami krańcowymi odległość nie może być 

większa niż 1200 mm; 
- należy dobrze przymocować elementy podpór, używając do tego narzędzi najbardziej odpowiednich dla 

montowanego elementu (struktury metalowe, ściany i inne). 
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                  rys 1  
 
 
 

 
 

 
                                                                                                  rys 2                   
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rys 3 
  
 Umieścić rolki ( 1 ) belki dolnej w prowadnicach ( 2 ), a następnie same prowadnice w gniazdach boków 
kasety, popychając je do końca. Zabezpieczyć prowadnice skręcając boczek z prowadnicą za pomocą śrub M6  ( 3 ) 
i nakrętki kwadratowej M6 ( 4  ) rys 4. 
 
 
 
 
 
 
 

rys4  
 
 
Usytuować konstrukcję tak, ażeby dwa elementy podpór ( 5 ) zazębiły się, jednak nie wkręcając wkrętów 
dociskowych (swobodnie).  
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rys 5 
Zmontować zaślepkę prowadnicy z kołem linowym ( 1 ), przewlec linkę ( 2 ) i całość zamknąć nakładką 
ochronną ( 3 ).  
 
 

 
rys 5a 
Sprawdzić poprawność założenia linki naciągowej. 
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 rys 6 
 
 Sprawdzić, czy prowadnice są równoległe w stosunku do siebie i prostopadłe w stosunku do kasety i belki   
 dolnej sprawdza się to mierząc dwie przekątne „D1” i „D2”, które powinny być równe. 

 
UWAGA: Należy zwrócić najwyższą uwagę na tą weryfikację, ponieważ równoległość pomiędzy 
prowadnicami i prostopadłość do kasety to podstawowe warunki dobrego funkcjonowania rolety. 
 
Po skontrolowaniu prawidłowego usytuowania struktury, dociągnąć do końca wszystkie nakrętki śrub połączeń 
podpór. 
 
 
4. Umieszczanie i regulacja linek 
 

 Zdjąć ruchomą część kasetki i belki dolnej, uważając na prawidłowe usytuowanie zarówno tej z prawej, jak i z 
lewej strony, zgodnie z kształtem prowadnic.  
Kiedy materiał będzie całkiem nawinięty, rozwinąć linki, uważając, żeby ich nie okręcić oraz sprawdzić, czy linki są 
nawinięte 2-3 razy na szpulki na rurze nawojowej.  Rys. 5a 
 
 Umieścić linki wewnątrz prowadnic, zachowując wskazany bieg wokół kół transmisyjnych, aż do 
wprowadzenia do wnętrza belki dolnej.  
Przejście wokół koła transmisyjnego wózka belki dolnej będzie ułatwione, jeśli zagnie się zakończenie przewodu.  
Rys. 7. 
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 Umieścić sprężynę ( 1 ) we wnętrzu belki dolnej, na jej środku. Wciągnąć całą linkę do wnętrza belki dolnej,  
  
  

  
 rys. 7  
  
Przyczepić krążek ( 2 ) do każdej linki i zaczepić go do sprężyny. Ponownie zagiąć linki biegnące od krążka na 
około 10 cm i uformować dwa pierścienie, zamykając je przez środek zacisków ( 3 ) i zaciskając odpowiednie 
nakrętki .  
 
 

rys. 8 
  
 Zaczepić krążki ( 2 ) do sprężyny ( 1 ) dopilnowując, aby była ona umieszczona na środku, wewnątrz belki 
dolnej i doprowadzić do napięcia sprężynę, umieszczając oczka linek w dwóch bocznych haczykach ( 4 ). 
      Zamknąć pokrywę belki dolnej – wykonać zabezpieczenia pokrywy według wytycznych załączonego 
suplementu technicznego;  
      Sprawdzić prawidłowość zamknięcia pokrywy belki dolnej. 
 

UWAGA! Zachować maksymalną ostrożność przy napinaniu sprężyny. 

 



Str. 11 
 

5. Regulacja wyłączników krańcowych 
              Rys.9   Regulacja wyłączników           

UWAGA: połączenie elektryczne musi zostać wykonane 
przez wykwalifikowanego elektryka, a instalacja musi być 
wykonana według obowiązujących norm. 
 
5.1 Silnik jest wyposażony w przewód o czterech  
przewodnikach o następujących 
 funkcjach: 
 - niebieski   = wspólny 
 - brązowy   = rozkładanie/składanie 
 - czarny   = rozkładanie/składanie 
 - żółto-zielony = uziemienie 
 
5.2 Silnik został dostarczony z przypadkowo ustawionymi wyłącznikami krańcowymi 

Silnik jest wyposażony w jedną śrubę regulacyjną do ustawiania dolnego położenia krańcowego (22) i 
jedną do ustawiania górnego położenia krańcowego (23). Każdą z nich może zwiększyć (+) lub 
zredukować (-) odnośny zakres ruchu rolety. 

 
5.3 Uruchomić silnik w kierunku „rozkładanie” i pokręcić stopniowo śrubą (22) w kierunku „-”, aż do 

ustawienia pozycji krańcowej belki dolnej około 30 mm od końca prowadnic, nie uderzając jednak 
pokrywy spodniej. Jeśli nie można uzyskać tego wyniku przy pierwszej próbie, należy najpierw uruchomić 
silnik w kierunku „składanie”, a potem jeszcze w kierunku „składanie” kręcąc w porę śrubę (22) w dwóch 
kierunkach aż do otrzymania wymaganego punktu zatrzymania rolety. 

 
5.4 Uruchomić silnik w kierunku „składanie” i pokręcić stopniowo śrubą (23) w kierunku „-” aż do ustawienia 

pozycji krańcowej belki dolnej około 5 mm od kasetki. Jeśli nie można osiągnąć tego rezultatu przy 
pierwszej próbie, należy uruchomić silnik najpierw w kierunku „rozkładanie”, a potem jeszcze raz 
„składanie” kręcąc w porę śrubą (22) w dwóch kierunkach aż do otrzymania wymaganego punktu 
zatrzymania. 
 

Rys. 10   Wyjście kabla zasilającego z silnika 

    
 

6. Czynności końcowe 
 Po ukończeniu montażu należy; 

- sprawdzić regularność wejścia i wyjścia i dwóch punktów końca biegu; 
- sprawdzić napięcie materiału w różnych pozycjach i, jeśli będzie to konieczne, zmienić napięcie sprężyny 

zmieniając długość linek; 
- uciąć nadmiar linki około 4-5 cm od zacisku; 
- sprawdzić, czy wózki belki dolnej przesuwają się regularnie w prowadnicach, z luzem bocznym nie 

większym niż 2-4 mm; 
- ponownie zamknąć kasetkę i belkę dolną - sprawdzić prawidłowość zamknięcia pokryw kasety i belki 

dolnej;  
- sprawdzić zgodność wykonania zabezpieczeń pokrywy belki dolnej rolety zamontowanej do konstrukcji w 

pozycji standardowej lub odwróconej, z załączonym do instrukcji suplementem technicznym; 
- sprawdzić prawidłowość zamocowań wsporników – stopek do prowadnic i do konstrukcji wsporczej,                

z uwzględnieniem możliwości wystąpienia nadmiernych luzów w połączeniach, uszkodzeń elementów 
mocujących, 

- sprawdzić stan techniczny zastosowanych elementów złącznych; 
- upewnić się, że użytkownik dobrze zrozumiał sposób funkcjonowania oraz dostarczyć mu dokumenty 

rolety; 
- wypełnić, jeśli jest to przewidziane, sprawozdanie dotyczące wykonanej pracy, dając użytkownikowi  

jedną kopię do podpisu. 
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Rys. 11  Roleta przeciwsłoneczna typu Veranda SR –widok rozstrzelony 
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4. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OSŁON PRZECIWSŁONECZN YCH 
 
Rozwijanie i zwijanie osłon odbywa się za pomocą typowego elektrycznego przełącznika żaluzjowego lub pilota. 
Położenia krańcowe (góra, dół) zabezpieczone są wyłącznikami krańcowymi, ich samowolna regulacja jest 
niedozwolona.  
W pobliżu osłon nie należy utrzymywać żadnych ostrych przedmiotów lub wystających części, które mogą 
zahaczyć o tkaninę i ją zniszczyć. 
Zasłony zewnętrzne - nie należy zwijać mokrej tkaniny osłony. 
 
UWAGA: 
Czas pracy silnika elektrycznego jest ściśle określony i nie może przekroczyć 4 minut, co stanowi 20% cyklu. 
Pozostałe 80 % cyklu, ok. 16 minut, to czas obowiązkowego stygnięcia silnika. 
- przekroczenie powyższych warunków, może doprowadzić do trwałego zniszczenia silnika elektrycznego.  
 
Zasłony zewnętrzne - w przypadku zmieniających się warunków pogodowych (zapowiadane lub nadciągające 
burze, silny wiatr) należy natychmiast zwinąć osłonę. 
 
Warunki konserwacji systemów zewnętrznych i wewnętrznych: 
 
Przed i po sezonie (wiosna, jesień) należy: 
− sprawdzić naciąg i stan sznurka w systemie rozciągania tkaniny, 
− sprawdzić działanie wyłączników krańcowych, 
− sprawdzić stan pokrycia – tkaniny, 
− po sezonie, przed zwinięciem rolety na okres zimowy, dokonać czyszczenia tkaniny. 
− sprawdzić prawidłowość wykonania zabezpieczeń belki dolnej rolety, zamontowanej do konstrukcji nośnej  
w pozycji odwróconej 
− sprawdzić prawidłowość zamocowań wsporników – stopek do prowadnic i do konstrukcji wsporczej,                
z uwzględnieniem możliwości wystąpienia uszkodzeń elementów mocujących, nadmiernych luzów w połączeniach 
− sprawdzić stan techniczny zastosowanych elementów złącznych 
 
Czyszczenia tkaniny dokonuje się następująco: 
1. całkowicie rozwinąć tkaninę, 
2. szczotką z miękkiego włosia odkurzyć tkaninę, a następnie spłukać powierzchnię czystą wodą, 
3. umyć tkaninę używając neutralnego detergentu: 
- lekkie zabrudzenia roztwór 5 %, temperatura wody 20o C, 
- średnie zabrudzenia roztwór 10 %, temperatura wody 20o C, 
- mocne zabrudzenia roztwór 10 %, temperatura wody 50o C, 
4. spłukać czystą wodą, 
5. wysuszyć tkaninę w stanie rozwiniętym. 
 
Zakazuje się stosowania: 
 - szorstkich środków czyszczących typu proszek, pasta, 
 - generatora pary pod ciśnieniem, 
- środków chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego tj. acetonu, benzyny, nafty, amoniaku, sody, 
wybielaczy itp. 
 
Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie przeprowadzania okresowych odpłatnych przeglądów i 
konserwacji rolet przez firmę „Selt”. 
  
5. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH 
 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zasłony, zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian 
konstrukcyjnych w systemie. Nie przestrzeganie powyższego warunku zwalnia producenta z odpowiedzialności za 
wyrób, a odbiorca traci na niego gwarancję. Osłony zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo obsługującym, przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane. 
Nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych do kosza na śmieci.  
Należy je oddać do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych  

 
WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE 
DLA BEZPIECZE ŃSTWA OSÓB 
ZACHOWAJ T Ę INSTRUKCJĘ 
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6. OZNAKOWANIE WYROBU 
 

Rolety Veranda SR do zastosowania zewnętrznego,  produkowane przez firmę SELT  spełniają wymagania 
zasadnicze normy, wprowadzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN 13561, co potwierdza 
deklaracja zgodności producenta oraz oznaczenie wyrobu znakiem CE. 

Rolety Veranda SR do zastosowania wewnętrznego,  produkowane przez firmę SELT  spełniają 
wymagania zasadnicze normy, wprowadzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN 13120,                         
co potwierdza deklaracja zgodności producenta oraz oznaczenie wyrobu znakiem CE. 
 
 
Informacje towarzyszące oznakowaniu CE: 
  
 

a.) oznakowanie na wyrobie: 
 
                                                                                      

 

 

  

 

„SELT” SPS Tadeusz Selzer 
Opole, ul. Głogowska 24a 

POLAND 
 

PN-EN 13561 
 

 „SELT” SPS Tadeusz Selzer 
Opole, ul. Głogowska 24a 

POLAND 
 

PN-EN 13120 
 

 
 
 

b.) oznakowanie na dokumentach towarzyszących: 
 

 

 

  

 

 
„SELT” SPS Tadeusz Selzer 

ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole 
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„SELT” SPS Tadeusz Selzer 

ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole 
 
 

09 
 

PN-EN 13561 
 

Rolety Veranda SR do zastosowania 
zewnętrznego 

 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa 2 

 PN-EN 13120 
 

Rolety Veranda SR do zastosowania 
wewnętrznego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Str. 15 
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA ŻY  
produktów SPS (Refleksole, Żaluzje Fasadowe, Verandy) 

 

Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży  

1.   SELT Sun Protection Systems zwany dalej Dostawcą, oferuje dostawy produktów, towarów i usług na 
niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.  

2.   Jednorazowa lub ramowa umowa dostaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą może określać inne warunki 
sprzedaży. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami umowy szczegółowej, a zapisami Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, wiążące są zapisy umowy szczegółowej.  

3.    W przypadku sprzedaży urządzeń częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży są Ogólne Warunki Gwarancji.  
4.   Oferta jest ważna i może stanowić podstawę do zawarcia umowy pod warunkiem, że Nabywca nie przedstawi, 

np. jako część zamówienia swoich warunków zakupów, sprzecznych z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i 
Ogólnymi Warunkami Gwarancji Dostawcy lub szczegółowymi warunkami zawartymi w ofercie.  

Znaczenie ceny, termin dostaw, termin i tryb płatności  

5.    Cena w ofercie lub umowie jest ceną franko przewoźnik siedziba Dostawcy (FCA wg Incoterms 2000). W 
przypadku ustalenia miejsca dostawy poza siedzibą Dostawcy, Dostawca zawrze umowę przewozu na ryzyko i 
koszt Nabywcy, chyba, że strony postanowią inaczej. 

6.    Jeśli w przypadku dostawy krajowej cena w ofercie lub umowie podana jest w USD lub EUR, to będzie 
przeliczana na PLN wg średniego kursu danej waluty w NBP w dniu wystawienia faktury.  

7.    W przypadku prognozowania lub wystąpienia opóźnienia dostawy Dostawca niezwłocznie powiadomi 
Nabywcę o tym fakcie, jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Obie strony ustalą dalsze kroki 
postępowania. Opóźnienie dostawy nie może być przyczyną roszczeń w stosunku do firmy SELT. 

8.    Za zrealizowane dostawy Dostawca wystawia fakturę VAT. Do cen netto wskazanych w ofercie lub umowie 
dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawowo.  

9.   Z zastrzeżeniem punktu 11, termin płatności wynosi siedem (7) dni od daty wystawienia faktury. Trybem 
płatności jest przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Momentem uregulowania zobowiązania jest 
wpływ środków na rachunek Dostawcy.  

10. Ewentualne wady ujawnione w dostarczonym towarze nie zwalniają Nabywcy od obowiązku terminowego 
regulowania zobowiązań wobec Dostawcy.  

Zabezpieczenie kredytu kupieckiego  

11. Dostawca może w ofercie zażądać przedpłaty lub zabezpieczenia kredytu kupieckiego.  

12. Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania potwierdzonych dostaw w przypadku przeterminowania 
należności ze strony Nabywcy.  

13. Towar do momentu uregulowania całkowitej kwoty zobowiązań Nabywcy względem Dostawcy stanowi 
własność Dostawcy.   

Postanowienia końcowe 

14. Dla rozstrzygania sporów wynikających z zawartych umów właściwe będzie prawo polskie i właściwym 
miejscowo dla Dostawcy, Sąd Powszechny. 

15. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

16. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji.  
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 
produktów SPS (Refleksole, Żaluzje Fasadowe, Verandy) 
 
Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Gwarancji  
 
1.   Selt Sun Protection Systems zwany dalej Dostawcą, udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie urządzenia 

na niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.  

2.  Jednorazowa lub ramowa umowa dostaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą może określać inne warunki 
gwarancji. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami umowy szczegółowej, a zapisami Ogólnych 
Warunków Gwarancji wiążące są zapisy umowy szczegółowej. 

3.    Na podstawie art. 558, § 1 kodeksu cywilnego  Dostawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

4.  Ogólne Warunki Gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy-Konsumenta 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 

Odpowiedzialność Dostawcy  

4.    Dostawca zobowiązuje się dostarczać urządzenia fabrycznie nowe i sprawne.  

5.    Dostawca gwarantuje pierwszemu Nabywcy, że urządzenie, które zawiera wadę produkcyjną ukrytą lub nie 
funkcjonuje poprawnie i zostanie zgłoszone oraz przekazane Dostawcy w trybie opisanym niżej w przeciągu 2 
lat od dnia zakupu, będzie nieodpłatnie wymienione lub naprawione, pozostawiając wybór metody 
racjonalnemu uznaniu Dostawcy.  

6.    Dostawca gwarantuje Nabywcy stałe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych w dniach roboczych w godzinach 
pracy oraz wymianę lub naprawę gwarancyjną w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty dostawy sprzętu 
do siedziby Dostawcy.  

7.   Dostawca zapewnia doradztwo w zakresie konserwacji i użytkowania urządzeń w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym.  

Wyłączenia odpowiedzialności  

8.   Udzielana gwarancja obowiązuje Dostawcę tylko wobec pierwszego Nabywcy.  

9.   Gwarancja nie obejmuje:  

a.   uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku transportu innego niż transport SELT Sun Protection Systems, 

b.   uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z instrukcją 
techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności te były wykonane przez 
Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy, 

c.    uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją 
obsługi lub zaleceniami Dostawcy,  

d.    uszkodzeń mechanicznych,  

e.    uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki sprzętu, chyba że przeróbka była wykonana przez Dostawcę, na 
jego zlecenie lub za jego pisemną zgodą,  

f.    wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że 
Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się 
racjonalnemu uznaniu Dostawcy.                       Naprawa lub wymiana urządzenia z powodu uszkodzeń, o 
którym mowa w tym punkcie może być dokonana przez Dostawcę odpłatnie.  

g.  usterek wynikających z normalnego zużycia części produktu, takich jak: uszczelki, środki smarujące itp. 

h.  napraw polegających na regulacji, czyszczeniu i  smarowaniu,  

i.  uszkodzeń elektrycznych powstałych z winy użytkownika, 

j.  uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu produktu, wykonanego przez firmę inną niż Dostawca, 

k.  uszkodzeń powstałych wskutek samowolnej naprawy lub regulacji, 

l.  efektu pamięci materiału „łódkowania”, który powstaje najczęściej przy dużych wymiarach rolet, gdzie 
zachodzi konieczność łączenia brytów tkaniny poprzez zgrzewanie.  Zgrzewy są to poziomie łączenia tkanin 
uzasadnione technologicznie. Ugięcie tkaniny nie powoduje nieprawidłowej pracy systemu i nie jest wadą, 

m.  zagięcia na tkaninach, które powstają poprzez wsunięty w kieszeń pręt mocujący tkaninę  

w rurze nawojowej. 
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10.  Dostawca nie będzie odpowiadać za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności lub 
funkcjonowaniu systemów, utratę danych ani za jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i 
związane z nimi koszty, wynikające z funkcjonowania urządzeń.  

11.  Dostawca nie będzie ponosił kosztów demontażu i powtórnego montażu produktów, ani jakichkolwiek innych 
kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z montażem lub demontażem. 

Tryb realizacji gwarancji  

12.  Nabywca zgłasza wadę lub nieprawidłowe działanie urządzenia Dostawcy w formie pisemnej: faksem, listem 
lub pocztą elektroniczną przed wysłaniem urządzenia do Dostawcy.  

13.  Nabywca dostarcza na swój koszt zgłoszony sprzęt do siedziby Dostawcy wraz z kopią dokumentu zakupu oraz 
opisem wady lub nieprawidłowego działania na formularzu reklamacyjny.  

14. Wymieniony lub naprawiony sprzęt Dostawca na swój koszt dostarcza Nabywcy.  

15.  W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części, Dostawca 
powiadomi o tym Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę sprzętu. W przypadku 
zgłoszenia bezpodstawnego w całości Dostawca zwróci sprzęt Nabywcy na koszt Nabywcy, a jeśli ustalono 
przeprowadzanie naprawy poza siedzibą Dostawcy – obciąży Nabywcę kosztami wyjazdu.  
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WYTYCZNE TECHNICZNE 
 
 
 
 

Dotyczy: Wytyczne w sprawie dodatkowego zabezpieczenia pokrywy rewizyjnej belki dolnej  rolet 

typu Veranda SR montowanych w pozycji standardowej i odwróconej. 

 

  

 W celu dodatkowego zabezpieczenia pokrywy rewizyjnej belki przedniej rolety typu Veranda SR 

należy, zgodnie z załączonym rysunkiem, nawiercić pokrywę rewizyjną oraz belkę przednią w odległości 

40mm od brzegów belki oraz na całej długości w odległości nie większej niż 1000mm pomiędzy 

otworami wiertłem o średnicy 4,2mm na głębokość ok 15mm (przewiercenie naraz obydwu profili belki 

przedniej). Następnie należy pogłębić otwór w pokrywie rewizyjnej pogłębiakiem 90° na średnicę ok. 

9÷11mm. W tak przygotowane otwory należy wkręcić, używając kleju do gwintów typu Loctite, 

blachowkręty z łbem stożkowym wpuszczanym DIN 7982/ ISO 7050 ST 4,8x19mm A2. Belka przednia 

przygotowana według powyższych zaleceń jest w pełni zabezpieczona przeciw przypadkowemu 

samoczynnemu otwarciu pokrywy rewizyjnej. 
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 Rysunek - wytyczne techniczne  


