
Montaż
karniszy



Wybór karnisza
Pręt do zazdrostek
Pręt mocowany do ramy okiennej, 
na który nawleka się krótką firan-
kę - zazdrostkę. Najczęściej jest 
teleskopowy (ma regulowaną dłu-
gość), może być płaski lub 
o przekroju okrągłym, drewniany, 
metalowy albo z tworzywa 
sztucznego. Pręty można moco-
wać np. na haczyki samoprzylep-
ne i wtedy nie trzeba wiercić 
otworów w ramie.

Drążek
Wykonuje się je z drewna litego, 
z metalu (mosiądz, kute żelazo), 
lub tworzywa sztucznego. Metal 
może być pokryty powłoką 
z PVC, np. w kolorze imitującym 
drewno. Drążki mają średnice od 
16 mm do 35 mm i różne długo-
ści.

Szyna
Karnisz wykonany z metalu lub 
PVC, niekiedy zaopatrzony 
w mechanizm sznurkowy. 
Pociągnięcie sznurka powoduje 
przesuwanie się rolek. Zasłony 
mocuje się na rolkach za pomocą 
żabek lub agrafek - ślimaków. 
Zasłony mogą rozsuwać się na 
dwa sposoby: na jedną stronę 
albo centralnie, na boki. Inny 
rodzaj to bardzo płaska odmiana 
szyn z PVC, dostosowana do 
okien umiejscowionych blisko 
sufitu. W ich przypadku istnieje 
możliwość dokupienia zaokrąglo-
nych narożników.

Ostona ozdobna
Szyna z PVC osłonięta jest 
ozdobną listwą, z drewna lub 
z PVC. Może być to szyna jedno-
, dwu- lub trzytorowa, na której 
wiesza się firanę lub zasłonę lub 
też firanę, zasłonę i lambrekin.
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Narzędzia
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(1)  Odpowiednie zestawy kotków i wkrętów są dostępne w dziale 
metalowym Leroy Merlin:

•  do mocowania do ścian z pustaków, ptyt gipsowo-kartonowych,

•  do mocowania do materiałów pełnych - bloczków z betonu komór-
kowego, gipsowych, ceramicznych.

Zdejmowanie miary

Montaż do ściany lub do sufitu

Długość karnisza = szerokość okna + 30 do 50 cm.

Odległość między karniszem a górną krawędzią ramy okna powinna 
wynosić minimum 5 cm, aby zapewnić swobodne otwieranie się okna.

Odległość między karniszem a ścianą: 10 do 15 cm.

10 do 15 cm
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Montaż między dwiema ścianami

Długość drążka = 
odległość między dwiema ścianami - grubość wsporników

Różne rodzaje zamocowań
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Montaż
Przed rozpoczęciem mocowania
karnisza

Odległość między karniszem a górną kra-
wędzią ramy okna powinna być na tyle 
duża, by okno mogło otwierać się bez 
przeszkód (a).

Wspornik powinien mieć odpowiednią dłu-
gość, to znaczy taką, by powieszona 
zasłona swobodnie opadała, nie zahacza-
jąc o klamkę ani o grzejnik (b).

UWAGA
Koniecznie używaj kotków i wkrętów odpowiednich do 

rodzaju podłoża.

Montaż do ściany

1.  Wyznaczyć, używając linijki 
i poziomnicy linię poziomą 
w miejscu zawieszenia karni-
-sza.

2.  W równej odległości od każ-
dego rogu okna zaznaczyć 
miejsca zamontowania 
wsporników.

3.  Przyłożyć wsporniki do ścia-
ny. Zamocować.

4.  Założyć karnisz i wyrównać 
jego położenie w stosunku 
do okna.
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Montaż do sufitu

1.  Ustalić miejsce montażu 
drążka do sufitu i w równych 
odległościach od rogów 
okna zaznaczyć miejsca 
zamontowania wsporników.

   
2.  Przyłożyć wsporniki do ścia-

ny i zamocować je, dokład-
nie sprawdzając ich położe-
nie względem okna.

Montaż między dwiema ścianami

1.  Ustalić miejsce montażu 
wsporników na ścianach, 
mierząc odległość od naroż-
ników ścian.

2.  Przyłożyć wsporniki do ścia-
ny. Zamocować.
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Przycinanie karnisza
Większość karniszy można przyciąć do dowolnego rozmiaru.

Przycinanie drążka

Aby dokładnie przyciąć drążek, należy 
posłużyć się skrzynką uciosową.
Wygładzić ucięty brzeg karnisza.

Przycinanie szyny

Przed cięciem należy wyciągnąć 
fragment sznura.

Aby dokładnie przyciąć szynę, nale-
ży posłużyć się skrzynką uciosową. 
Przesunąć do wewnątrz końcówkę 
i sznur.

Jeżeli układ zasłony ma być do 
rozsuwania centralnego, należy 
skrócić sznur w środkowej części.

Pociągnąć za sznur - w ten sposób 
ustali się długość zwisającej części 
sznura.

Dodatkowe rady
Zawieszenie jednego kółka między 
końcówką a wspornikiem drążka 
umożliwia zatrzymanie skraju zasło-
ny zawsze w tym samym miejscu.
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania 
w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.

Zasłona będzie się dobrze układała 
w fałdy, jeżeli kółka zostaną rozmiesz-
czone co 10 cm na całej jej szerokości.

Jeżeli okno ma szerokość powyżej 
2,20 m, należy podeprzeć karnisz dodat-
kowym wspornikiem w środku jego 
długości.

Aby zapobiec szybkiemu brudzeniu się 
zasłon, zaleca się przesuwać je za 
pomocą specjalnego kijka.

W sprzedaży znajduje się wiele ozdob-
nych dodatków, które nadadzą gotowym 
zasłonom wyjątkowy charakter: zatrza-
ski, klamry i opaski, końcówki.

10 cm




