
                            Інструкція зі встановлення рулонних штор системи DN-Besta  
                    з алюмінієвою планкою для монтажа( штора входить до комплекту) 
 
 
Стандартна комплектація: 
1 – тримачі із захватом верхні 
2 – двосторонній скотч 
3 – кронштейни 
4 – механізм DN-Besta, який самоблокується 
5 – засувки з шестернями 
6 – втулка 
7 – заглушки для планки, яка кріпиться 
8 – стрічка – блокада 
9 – планка для кріплення 
10 – кільця 
11 – вал Besta 
12 – тканина 
13 – жилка 
14 – фіксатор жилки 
15 – нижня балка DN-Besta 
16 – заглушки нижньої балки 
17 – кільця для жилки 
18 – з’єднувач ланцюжка 
19 – обмежувач ланцюжка 
20 – ланцюжок 
21 – фіксатор ланцюжка 
22 – тягарець ланцюжка Besta 
23 – саморізи 
 
 
 
   Систему DN-Besta з алюмінієвою планкою для кріплення можна встановити інвазійним(прикрутити саморізами) та без інвазійним 
способом. 
Спосіб монтажа інвазійний. 

1. Для встановлення штори використовуйте будівельний рівень. Штору в зборі з кронштейнами прикладіть до місця монтажа. 
Відзначте олівцем місце кріплення кронштейнів з тримачами на стулці та відломить на верхньому тримачеві ту частину, яка 
призначена для без інвазійного кріплення штори. 

2. Акуратно зніміть вал з тканиною, попередньо витягнувши  
засувки з шестернями(5). Потім витягніть кронштейн(3) із  
захвата(1). Протягніть жилку(13) крізь круглі отвори в  
кронштейнах(3). Після цього на одному з кінців жилки з  
тильного боку кронштейна зав’яжіть подвійний вузол. 

3. Вставте кронштейни(3) в тримачі(1) і встановіть штору без  
вала з тканиною у позначеному місці. 

4. Закріпіть вал з тканиною в кронштейни, встановіть  
засувки(5) в кронштейни(3). 

5. Зніміть плівку, якою обернута тканина. 
6. Вставте кільця для жилки(17) у отвори в заглушках (16) і  
7. протягніть жилку(13) в кільця. 
8. Відломіть від фіксатора жилки частину, зазначену на мал. А.  
9. Прикрутіть зовнішню частину фіксатора жилки до рами                                                                                                                                   мал. А 

(стулки) вікна саморізом, як зазначено на мал. С. Протягніть  
жилку у отвір крізь внутрішню частину фіксатора, як на мал. В і  
вставте її у зовнішню частину фіксатора жилки.  Натягніть жилку, 
 прокручуючи внутрішню частину фіксатора жилки за  
годинниковою стрілкою (мал. С) 

10. Прикрутіть фіксатор ланцюжка (21). 
11. За допомогою ланцюжка опустіть тканину донизу і закріпить  
12. обмежувач намотки тканини (19) біля кронштейна. Підніміть  
13. тканину догори і закріпіть другий обмежувач. За необхідністю  
14. відрегулюйте намотку тканини на вал, корегуючи заднє  
15. полотно тканини вздовж планки для кріплення (вліво чи вправо). 

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                  мал.B                                                  мал. C 
Спосіб монтажа без інвазійний ( тільки на стулку, яка відкривається):                          

16. Відламувати на верхньому тримачеві частину, яка відповідає за без інвазійне кріплення не потрібно, без інвазійне кріплення 
затисніть в тримачі (1) і встановіть шторку на відкривну стулку вікна. 

17. Безінвазійний фіксатор жилки зафіксуйте тим самим способом на нижній частині стулки і тільки потім прокручуйте нижню частину 
фіксатора за годинниковою стрілкою, щоб натягнути жилку.  


