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Méretvételi útmutató reluxához és bambusz rolókhoz 
 

Vásárlás előtt mindenképpen határozzuk meg, hogy hova szeretnénk 
felszerelni a reluxát vagy a bambuszrolót.  

Így tudjuk pontosan meghatározni, hogy milyen méretű reluxára vagy 
bambuszrolóra és milyen egyéb szerelékre lesz szükségünk hozzá. 

Az alábbiakban 3 féle felszerelési módot mutatunk be azok 
méretvételére vonatkozó leírással.  

 
1. Felszerelés a nyílászáró elé a falra vagy a mennyezetre: 

 

 
 

Szélesség: az ablaknyílás szélességéhez mindkét irányban adjunk 
hozzá minimum 5-5 cm-t. 
Azaz a nyílásszélesség + 10 cm adja a reluxa vagy bambuszroló 
szélességét. 
Természetesen igény szerint a nyílásszélességnél az oldalankénti  
5 cm-nél hosszabbra is kiengedhető a reluxa vagy a bambuszroló 
szélessége, ha úgy esztétikus. 
 
Hosszúság: a reluxa vagy bambuszroló felszerelésének helyétől 
mérjük meg a kívánt hosszúságot, ameddig a reluxát vagy rolót le 
szeretnénk engedni. Ez a méret adja meg a teljes hosszúságot. 
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2. Felszerelés a nyílászáró keretére vagy az ablaknyílás felső 
részére. 

        Általában fix ablakoknál ajánlott! 
 
 

  
 

Ez a méretvételi mód a nyílászáró keretére/tokjára vagy az ablak 
illetve ajtónyílás felső részére tervezett szerelés esetén 
alkalmazható. 
Szélesség: az ablaknyílás szélességéből vonjunk ki 1 cm-t azaz  
mindkét oldalon 0,5 - 0,5 cm hagyjunk el!  
Ajánlott az ablaknyílás alsó és felső részének a lemérése, ugyanis 
méreteltérés adódhat, és akkor nem fér el a roló a 0,5 cm 
oldalankénti ráhagyással! 
Méreteltérés esetén a kisebb mérettel számoljunk! 
Hosszúság: Az ablaknyílás felső és alsó része közötti távolság. 
 
Ha ezt a szerelési módot választjuk, akkor, ha a nyílászáró nem fix, 
hanem bukó-nyíló vagy bukó módban is működik, akkor mindenképpen 
figyeljünk arra, hogy a roló felhúzott állapotában is tudjuk nyitni az 
ajtót vagy ablakot!  
Ilyen esetben tájékozódjunk a megvásárolni kívánt reluxa vagy 
bambuszroló összecsukott vagy felhúzott állapotban lévő méretéről! 
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3. Felszerelés az ablakszárnyra. 
 

  
 

A reluxa vagy bambuszroló ablakszárnyra történő szerelésénél az 
alábbiak szerint vegyünk méretet: 
Szélesség: az üvegfelület szélességéhez adjunk hozzá + 4 cm-t 
(a kilincs felöli oldalon + 1 cm a másik oldalon + 3 cm) 
Hosszúság: az ablakszárny tetejétől a párkányig, vagy párkány 
hiányában és ajtók esetében a leengedni kívánt hosszig. 
 
Az ablakszárnyra szerelés történhet fúrással, a fúrás nélküli 
felszerelést egy csiptetős konzol segítségével oldhatjuk meg. 
Ez a konzol általában külön megvásárolható. 
 
Ez a méretvételi útmutató olyan árnyékolókhoz alkalmas, amelyek 
szerkezetszélessége az anyagszélességgel megegyezik. 
Pl. használhatjuk raffroló méretvételéhez is. 
 
Természetesen egyéb kérdések is felmerülhetnek, amelyekre 
szívesen válaszolunk elérhetőségeink bármelyikén. 
 
Reméljük, hogy ez az információ segítette Önt a megfelelő árnyékoló 
kiválasztásában! 
 


