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INSTRUKCJA POMIARU KOTARY 
 

1) Wybierz kolor*, w którym chcesz mieć kotarę plandekową.  

2) Zmierz wymiary otworu. Pamiętaj, aby dodać do nich zapas potrzebny do zamontowania 

plandeki na bokach.  

3) Najpierw zdecyduj, jak ma być zamontowana górna krawędź kotary. Może być zamontowana 

za pomocą rolek i szyny lub za pomocą kółek kotarowych i linki stalowej. 

4) Następnie skonfiguruj pozostałe krawędzie kotary i sposób ich montażu. O każdej krawędzi 

zdecyduj osobno.  

5) Jeżeli chcesz wzmocnić krawędzie zamów dodatkowy pas PCV. Pozwoli to mocniej 

zatwierdzić oczka w krawędzi. 

6) Zdecyduj, czy chcesz mieć pasek maskujący. Pasek maskujący pozwala zatuszować 

nierówności w powierzchni oraz zabezpiecza przed bezpośrednim napływem wody.  

7) Jeżeli chcesz, aby twoja plandeka posiadała okno z folii przeźroczystej, zdecyduj jakich 

powinno być ono rozmiarów oraz w jakiej odległości powinno się znajdować od lewej oraz od 

dolnej krawędzi. Pamiętaj o zachowaniu minimalnego odstępu 10 cm od każdej krawędzi. 

 

Szerokość [cm]  

Wysokość [cm]  
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Opcje krawędzi 

Krawędź górna Krawędź lewa Krawędź prawa Krawędź dolna 

Rodzaj mocowania 
(wybierz jeden) 

Opcja dodatkowa 
(opcjonalna) 

Rodzaj mocowania 
(opcjonalne) 

Rodzaj mocowania 
(opcjonalne) 

Rodzaj krawędzi 

Rolki co 50cm 
Szyna 

Oczka okrągłe co 
50cm 

Oczka okrągłe co 
50cm 

Zawinięcie 5cm 

Rolki co 30cm 
Oczka okrągłe co 

30cm 
Oczka okrągłe co 

30cm 
Oczka okrągłe co 

50cm 

Kółka co 50cm 
Linka stalowa 

Oczka owalne co 
50cm 

Oczka owalne co 
50cm 

Oczka okrągłe co 
30cm 

Kółka co 30cm 
Oczka owalne co 

30cm 
Oczka owalne co 

30cm 
Oczka owalne co 

50cm 

  
Oczka co 50cm + 
uchwyt obrotowy 

Oczka co 50cm + 
uchwyt obrotowy 

Oczka owalne co 
30cm 

  
Oczka co 30cm + 
uchwyt obrotowy 

Oczka co 30cm + 
uchwyt obrotowy 

Oczka co 50cm + 
uchwyt obrotowy 

  Tunel 10cm Tunel 10cm 
Oczka co 30cm + 
uchwyt obrotowy 

    Tunel 10cm 

    Tunel z łańcuchem 

 

Opcje dodatkowe 

 
Pas maskujący 

 
Wzmocnienie krawędzi pasem 

 

Okno 

Rodzaj okna  
(wybierz jeden) 

Szerokość okna 
[cm] 

Wysokość okna 
[cm] 

Odstęp od lewej 
krawędzi [cm] 

Odstęp od prawej 
krawędzi [cm] 

Folia PCV     

Siatka zielona 

Siatka czarna 

 

 

 

 

 

 

* odcień koloru może się nieznacznie różnić od zaprezentowanych w sklepie www lub instrukcji. 
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