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Съвети 

 За прецизно измерване използвайте ролетка. 
 Бъдете внимателни и винаги проверявайте да не сте разменили размерите, 

защото указвате размери за производство на продукта. 
 Обърнете внимание на препятствия като ръкохватките на 

прозорците. Проверете дали щората не е пречка за отваряне на прозореца за 

проветряване или за цялостно отваряне. 
 
 

Вземане на размери за плисе  щора, която ще монтирате между 

стъклодържателите (плътно до стъклото) 
 

 

1. Премерете ширината на стъклото с 

точност до милиметър, най-малко на три 

места, намалете с 2 мм и запишете 

размера в сантиметри. 

 

2. Премерете височината на стъклото с 

точност до милиметър, най-малко на три 

места и запишете размера в сантиметри. 

 

 

3. За модели АО 10 и ВО 10  определете от 

коя страна на щората да бъде управлението 

- дясно или ляво. Посоката на управление 

на всички вътрешни щори се определя при 

поглед от помещението.  Препоръчително е 

управлението да е от страната на пантите, 

за да не пречи при отваряне на прозореца.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Как да вземем точни размери за плисе щори? 
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Вземане на размери за плисе  щора, която ще монтирате на крилото 
(със застъпване на дограмата) 

 

 
1. Премерете ширината на стъклото заедно 

със стъклодържателите с точност до 

милиметър, най-малко на три места, 

вземете най – голямата от трите и запишете 

размера в сантиметри. 

2. Премерете височината на стъклото 

заедно със стъклодържателите с точност до 

милиметър, най-малко на три места и 

запишете размера в сантиметри. 

3. За модели АО 10 и ВО 10  определете от 

коя страна на щората да бъде управлението 

- дясно или ляво. Посоката на управление 

на всички вътрешни щори се определя при 

поглед от помещението.  Препоръчително е 

управлението да е от страната на пантите, 

за да не пречи при отваряне на прозореца.  
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