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Съвети: 

✓ За прецизно измерване използвайте ролетка. 

✓ Бъдете внимателни и винаги проверявайте да не сте разменили ширина и височина, 
защото указвате размери за производство на продукта. 

✓ Обърнете внимание на препятствия като дръжки на прозорци, подпрозоречните 

дъски.  

✓ Уверете се, че щората няма пречи на отваряемостта на прозорците. 

 
Важно: 

✓ Ширината на текстила е с 3 см по-малка от габаритната ширина на щората. Вие 

трябва да посочите габаритна ширина; 

✓ При челен монтаж и наличие на отваряем прозорец или врата, валът на щората трябва 

да бъде на поне 7 см над ръба на дограмата, за да може при събиране на щората, 

отваряемото крило да се отваря свободно; 
✓ При наличие на елемент, който изпъква повече от 4 см от нивото на стената (например 

дръжка на прозорец), изберете таванен монтаж и съобразете необходимото отстояние, 

за да не опира щората в изпъкналата част. 

 
Позиия и размери на конзолите при различните видове монтаж: 

  таванен       челен/стенен                             челен изнесен 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Как да вземем точни размери за щори импресия Мини? 
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Вземане на размери за щора, която ще монтирате пред прозореца (стенно/челно или 

таванно) 
 

 
 

 
1. Премерете ширината на прозореца на три 

места, вземете по-голямата стойност и добавете поне 

14 см за по-добро уединение. 

2. Премерете височината от мястото, където ще 

монтирате щората до подпрозоречната дъска и 
намалете с 2 см. Ако няма подпрозоречна дъска, 

премерете до мястото, до където желаете да се спуска 

щората. 

3. Определете от коя страна на щората да бъде 

управлението - дясно или ляво. Посоката на 

управление се определя при поглед от 
помещението към прозореца. 
 
 
 

 

 

Вземане на размер за щора, която ще монтирате на прозореца  

 

 

 
1. Премерете ширината на стъклото 

заедно със стъклодържачите на прозореца с 
точност до милиметър и добавете 3 см. По 

този начин подавате габаритна ширина на 

щората, която включва ширината на текстила 

+ конзоли ( + 3 см). 

2. Премерете височина на стъклото 
заедно със стъклодържачите с точност до 

милиметър и добавете 2 см. 

3. Определете от коя страна на щората да 

бъде управлението - дясно или ляво. 

Посоката на управление се определя при поглед 

от помещението към прозореца. 

Препоръчително е управлението да е от 

страната на пантите, за да не пречи. 


