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Ogólne zalecenia montażowe
Montaż rolet powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa, oraz zapoznane z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

• Miejsce montażu należy odpowiednio przygotować i zabezpieczyć.
• Zachować szczególną ostrożność przy pracach na wysokościach oraz pracach z urządzeniami elektrycznymi.
• Ekipa monterska powinna być wyposażona w odzież ochronną (rękawice, okulary), ewentualnie przy pra-

cach na wysokościach w środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości tj. szelki bezpieczeń-
stwa, pasy.

• Podczas transportowania elementów lub gotowego wyrobu na miejsce montażu należy uwzględnić masę 
jednostkową określoną w przepisach BHP.

• Po zamontowaniu produktu należy sprawdzić poprawność działania rolety.
• Miejsce po zakończeniu pracy utrzymać w czystości, usunąć różnego rodzaju pozostałości oraz odpady 

powstałe przy montażu. 
• Produkt można użytkować po całkowitym zakończeniu prac montażowych.
• Przeprowadzić szkolenie użytkownika w zakresie obsługi produktu, oraz wystawić kartę gwarancyjną.
• Podczas montażu rolet z napędem elektrycznym należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

pracy. Przyłączenia elektryczne powinny wykonać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
W przypadku rolet ze sterowaniem należy skorzystać z instrukcji dołączonych do wyrobu lub też pobrać ze 
strony www.anwis.pl.

• Zabrania się dokonywania modyfikacji, przerabiania rolety lub osprzętu bez konsultacji z producentem.
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Zamieszczone rysunki mają charakter poglądowy.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, każda 
próba modyfikacji lub konfiguracji osprzętu bez konsultacji z producentem może spowodować niebez-
pieczne sytuacje oraz utratę gwarancji.



1 W celu swobodnego montażu rolety należy wyjąć pancerz 
ze skrzynki.

2 Przyłożyć skrzynkę rolety wraz z prowadnicami do ramy 
okiennej lub do muru w celu zaznaczenia idealnego miejsca 
montażu (w niektórych przypadkach istnieje konieczność do-
cięcia prowadnic – standardowo dłuższe o 20 mm).

3 Zaznaczyć na prowadnicach i na skrzynce miejsce wierce-
nia otworów pod wkręt.

4 Odstawić skrzynkę oraz prowadnice, założyć ograniczniki 
prowadnic, zanitować je od czoła lub z boku w zależności od 
rodzaju montażu (rys. 1a) i przystąpić do wiercenia otworów. 
Otwory w prowadnicach należy wiercić w odległości ok. 
L= 500 mm jeden od drugiego (rys. 1b).

L

Montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych
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KOLEJNOŚĆ MONTAŻU 6 Przyłożyć nawiercone prowadnice i skrzynkę do muru lub 
ramy okiennej. Zaznaczyć miejsca na otwory w ścianie/ramie 
okiennej w których będą przykręcane prowadnice i skrzynka, 
zaznaczyć miejsce przejścia (sznura lub taśmy) uzyskać ide-
alny pion i poziom za pomocą poziomicy (rys. 4). Odstawić 
roletę i przystąpić do nawiercania.

7 Przewiercić otwór w ścianie lub ramie okiennej pozwa-
lający na przeciągnięcie sznura lub taśmy do pomieszczenia.

Zaleca się:
• otwór pod sznur wiercić wiertłem Ø 10
• otwór pod taśmę wiercić wiertłem Ø 20

8 W wywiercony otwór włożyć sprężynę (w przypadku sznura)

a b

Rysunek 1

Rysunek 3

1 - zaślepka prowadnicy
2 - prowadnica
3 - wkręt

Rysunek 2

Zaleca się:
• przy montażu do muru 
stosować kołki rozporowe 
Ø10 (zaleca się nie stoso-
wać krótszych niż 60 mm)
• przy montażu do ramy 
okiennej stosować wkręty 
Ø5 (zaleca się nie stoso-
wać krótszych niż 40 mm).

lub rurkę PCV o średnicy 19 mm (w 
przypadku taśmy). Sprężynę należy 
rozciągnąć odpowiednio do szeroko-
ści muru. Końce sprężyny na długości 
ok. 50 mm muszą pozostać nierozcią-
gnięte. Sprężynę wkładamy „lejkiem” 
w stronę skrzynki (rys. 5).
(L= 250, opcja 500 mm). 

Rysunek 5

MUR

9 Po wywierceniu wszystkich 
otworów (włożeniu kołków pod 
wkręt w przypadku montażu do 
muru) przeciągnąć sznur przez 
otwór, w którym została umiesz-
czona sprężyna lub rurka PCV. 
Przykręcić prowadnice i skrzyn-
kę. Końcówka sprężyny („lejek”) 
powinna wystawać w skrzynce 
na długość ok. 10 mm, a drugą 
jej część nasunąć w przelotkę z 
kółkiem.

10 Zamontować pancerz (rys. 6)   
wsuwając go nad wałem w prowad-
nice zaczynając od listwy dolnej, 
a następnie podczepić wieszaki.

5 Otwór górny musi być wiercony 
w odległości min. B=90 mm od kra-
wędzi górnej prowadnicy (rys. 2).
Przewiercić wiertłem o średnicy za-
leżnej od stosowanych materiałów 
montażowych (kotwy, kołki rozpo-
rowe itp.).

Zaleca się (rys. 3):
• prowadnice przewiercić wiertłem Ø 4,2
• w ściance zewnętrznej prowadnicy
   rozwiercić otwór wiertłem Ø 9,8
• po wkręceniu wkręta – otwór
   zamaskować zaślepką

Rysunek 6

WieszakB

Rysunek 4



Montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych
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13 W przypadku rolety z zastosowaniem rygla automa-
tycznego wywiercamy 10 mm od dolnego poziomu prowad-
nicy wiertłem Ø 9,8 otwory pod bolce rygla. Otwory należy

UWAGA! Gdy montujemy rolety z ryglem automatycznym 
nie możemy uszkodzić przegrody prowadnicy, ponieważ 
może to doprowadzić do zatrzymania sworznia rygla auto-
matycznego.

14 Montaż zwijacza (rys. 11).Otworzyć obudowę zwijacza 
(1) wyjąć cały mechanizm (2).Końcówkę sznurka lekko opalić 
wsunąć przez przelotkę (5), a następnie wprowadzić w otwór 
na bębnie (3) przesuwając ją w bok co spowoduje zaciśnię-
cie. Natomiast taśmę montujemy wykonując w niej otwór i 
blokując w uchwycie bębna, zaleca się je zanitować. Zwolnić 
blokadę sprężyny (4), nawinąć na bęben sznur lub taśmę i 
zamontować zwijacz. (rys.12) Przykręcamy go do ściany lub 
ramy okiennej  przez uchwyt (6) na wysokości, która jest naj-
bardziej wygodna dla klienta.

15 Roleta z ryglem automatycznym wyposażona jest w 
stopery okrągłe (rys 13A),które należy zamontować min. 150 
mm od bocznej i min 45 mm od dolnej krawędzi listwy dolnej 
(rys. 13B) po prawej i lewej stronie rolety. W rolecie wyposa-
żonej w stoper obrotowy w listwie dolnej należy przekręcić 
ów stoper do pozycji poziomej (rys. 13C).

16 Zamontować zaślepki pod wkręty (rys. 13 D).

17 W przypadku rolety z napędem elektrycznym instalacja 
(schemat ideowy) oraz ustawienie pozycji położeń krańco-
wych napędu są zawarte w instrukcji producenta siłownika.

11 Zamontować przednią kla-
pę skrzynki rolety - rewizję (rys. 
7). W tym celu należy przewier-
cić krawędź klapy (uwzględniając 
szerokość pokrywy bocznej) a na-
stępnie ją zanitować. W pierwszej 
kolejności wykonujemy otwór w 
górnej części klapy (1) i nitujemy, 
a następnie w dolnej (2) w ten 
sposób unikniemy „wybrzuszenia” 
(3) klapy rewizyjnej.

1

2 3

Rysunek 7

NIT

12 W pomieszczeniu w miejscu, 
gdzie wychodzi sznur lub taśma przy-
kręcić do ściany lub ramy okiennej 
przelotkę z rurką, z dwoma rolkami 
lub szczotką (rys. 8). Przy mocowaniu 
przelotki do muru zaleca się stoso-
wać kołki rozporowe od Ø 6 do Ø 8.

Rysunek 8

wyprofilować do kształtu elip-
sy najlepiej wywiercić otwór a 
następnie nawiercić większym 
wiertłem, aby sworzeń rygla wy-
suwał się i wsuwał bez żadnych 
przeszkód.

Rysunek 9

Prowadnica

Listwa
dolna

10 mm

Rysunek 10

Komora montażowa

Komora prowadnicy

Przegroda prowadnicy

Rysunek 11 Rysunek 12

1

2

3

4 5

6

D

A

B

C

Rysunek 13

a b



1 Przykręcić profil adaptacyjny (uniwersalny) (rys. 1A), wkrę-
tem z „łbem” stożkowym do ramy okiennej na całej szero-
kości profilu w odległości min. 100 mm jeden od drugiego.

2 Zaznaczyć na ramie okiennej miejsce montażu wkrętów 
do prowadnic, wiercić otwory wiertłem Ø 3, w odległości 
min. 200 mm jeden od drugiego. 

3 Wkręcić w ramę okna wkręty pod prowadnice w odległo-
ści 30 mm od krawędzi zewnętrznej ramy okiennej.

4 Zamocować prowadnice do ramy, nasuwając je na wkręty 
(rys. 1B). 

5 Dociąć prowadnice wg potrzeby (standardowo dłuższe o 
20 mm).

6 Nałożyć skrzynkę rolety na ramę okienną i wpiąć ją w 
przykręcony do ramy okiennej profil adaptacyjny (rys. 2), 
wsunąć listwę dolną pancerza w prowadnice.

7 Przykręcić blachy montażowe do boku skrzynki rolety, a 
następnie do boku ramy okna (rys. 2C).

Montaż rolet zewnętrznych naokiennych
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KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
8 Roletę wraz z oknem zamontować we wnękę.

9 Zamontować zwijacz taśmy do podnoszenia i opuszczania 
rolety (rys. 3).

Otworzyć obudowę zwijacza (1) i wyjąć cały mechanizm (2). 
W taśmie wykonać otwór, wsunąć przez przelotkę (5) i zablo-
kować w uchwycie bębna (3) – zaleca się zanitować. Zwolnić 
blokadę sprężyny (4), nawinąć na bęben taśmę i zamontować 
zwijacz. Przykręcić go  do ściany lub ramy okiennej przez 
uchwyt (6) na wysokości, która jest najbardziej wygodna dla 
klienta (rys. 4) ale nie wyżej niż 1,8 m.

10 Zamontować pokrywę rewizyjną skrzynki (rys. 2D).

Rysunek 1

profil adaptacyjny

wkręt prowadnica

rama okienna

500

A

B

Rysunek 2

900

D

C

profil adaptacyjny

Rysunek 3

2

4

3

6

5

1



Montaż rolet zewnętrznych naokiennych
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11 W przypadku rolety z zastosowaniem rygla automa-
tycznego wywiercamy 10 mm od dolnego poziomu prowad-
nicy wiertłem Ø 9,8 otwory pod bolce rygla (rys. 4). Otwory 
należy wyprofilować do kształtu elipsy wywiercając otwór a 
następnie  nawiercając większym wiertłem, aby sworzeń ry-
gla wysuwał się i wsuwał bez żadnych przeszkód. 

UWAGA! Gdy montujemy rolety z ryglem automatycznym 
nie możemy uszkodzić przegrody prowadnicy, ponieważ  
może to doprowadzić do zatrzymania sworznia rygla auto-
matycznego (rys. 5).

12 Roleta z ryglem automatycznym wyposażona jest w sto-
pery okrągłe (rys. 6A), które należy zamontować min. 150 mm 
od bocznej i min. 45 mm od dolnej krawędzi listwy dolnej 
(rys. 6B) po prawej i lewej stronie rolety. 

13 W przypadku rolety z napędem elektrycznym instalacja 
(schemat ideowy) oraz ustawienie pozycji położeń krańco-
wych napędu są zawarte w instrukcji producenta siłownika.

Rysunek 5

Komora prowadnicy

Przegroda prowadnicy

A B

150

45

Rysunek 6

UWAGA! W przypadku zabudowy skrzynki rolety należy pamiętać, iż zbytnie dociśnięcie klap czołowych skrzynki w czasie 
tynkowania może powodować ocieranie pancerza o zewnętrzną klapę czołową.

Nie zaleca się stosowania pian rozprężnych podczas montażu rolety, poniewa może spowodować to trwałe uszkodzenie 
skrzyni lub elementów rolety!!!

Rysunek 4

prowadnica

listwa dolna
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1 W celu swobodnego montażu rolety należy wyjąć pancerz 
ze skrzynki.

2 Przyłożyć skrzynkę rolety wraz z prowadnicami do wnę-
ki okiennej w celu zaznaczenia idealnego miejsca montażu 
(w niektórych przypadkach istnieje konieczność docięcia pro-
wadnic, standardowo dłuższe o 20 mm). Skrzynkę  montuje-
my we wnęce  nadokiennej.

3 Zaznaczyć na prowadnicach i na skrzynce miejsce wierce-
nia otworów pod wkręt.

4 Odstawić skrzynkę oraz prowadnice, założyć ograniczniki 
prowadnic, zanitować je  (rys. 1a) i przystąpić do wiercenia 
otworów. Otwory w prowadnicach należy wiercić w odległo-
ści ok. L= 500 mm jeden od drugiego (rys. 1b).

                                          

Montaż rolet zewnętrznych podtynkowych
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KOLEJNOŚĆ MONTAŻU 6 Przyłożyć nawiercone prowadnice i skrzynkę do muru lub 
ramy okiennej. Zaznaczyć miejsca na otwory w ścianie/ramie 
okiennej w których będą przykręcane prowadnice i skrzynka, 
zaznaczyć miejsce przejścia (sznura lub taśmy). Uzyskać ide-
alny pion i poziom za pomocą poziomicy (rys. 4). Odstawić 
roletę i przystąpić do nawiercania.

Zaleca się:
• przy montażu do muru stosować kołki rozporowe Ø 10 

(zaleca się nie stosować krótszych niż 60 mm)
• przy montażu do ramy okiennej stosować wkręty Ø 5 

(zaleca się nie stosować krótszych niż 40 mm).

7 Następnie przewiercić otwór w ścianie pozwalający na 
przeciągnięcie sznura lub taśmy do pomieszczenia (rys. 5A).

Zaleca się:
• otwór pod sznur wiercić wiertłem Ø 10
• otwór pod taśmę wiercić wiertłem Ø 20

Zaleca się:
Zastosować ocieplenie styropianowe g=4 [mm] między mu-
rem a skrzynką (rys. 5).

L

a b

Rysunek 1

B

Rysunek 25 Otwór górny musi być wiercony 
w odległości min. B= 90 mm od kra-
wędzi górnej prowadnicy (rys. 2).
Przewiercić wiertłem o średnicy za-
leżnej od stosowanych materiałów 
montażowych  (kotwy, kołki rozpo-
rowe itp.)
                    
Zaleca się (rys. 3):
• prowadnice przewiercić wiertłem Ø4,2
• w ściance zewnętrznej prowadnicy 
rozwiercić otwór wiertłem Ø 9,8

Rysunek 3

1 - zaślepka prowadnicy
2 - prowadnica
3 - wkręt

Rysunek 4

8 W wywiercony otwór włożyć 
sprężynę (w przypadku sznura) lub 
rurkę PCV o średnicy 19 mm (w 
przypadku taśmy). Sprężynę należy 
rozciągnąć odpowiednio do szero-
kości muru. Końce sprężyny na dłu-
gości ok. 50 mm muszą pozostać 
nierozciągnięte. Sprężynę wkładamy 
„lejkiem” w stronę skrzynki (rys.  5). 
(L= 250, opcja 500 mm)

Rysunek 5

ocieplenie

MUR

9 Po wywierceniu  wszystkich 
otworów (włożeniu kołków pod 
wkręt w przypadku montażu do 
muru) przeciągnąć sznur przez 
otwór, w którym została umiesz-
czona sprężyna lub rurka PCV. 
Przykręcić prowadnice i skrzyn-
kę. Końcówka sprężyny („lejek”) 
powinna wystawać w skrzynce 
na długość ok. 10 mm, a drugą 
jej część nasunąć w przelotkę z 
kółkiem.

Rysunek 6

Wieszak



Montaż rolet zewnętrznych podtynkowych

9

10  Zamontować pancerz (rys. 6) wsuwając go  nad wałem 
w prowadnice zaczynając od listwy dolnej, a następnie pod-
czepić wieszaki.

11 W pomieszczeniu w miejscu, gdzie wychodzi sznur lub 
taśma przykręcić do ściany lub ramy okiennej przelotkę z kół-
kiem (rys. 7 d) (w przypadku sznura) lub przelotkę z rurką, z 
dwoma rolkami lub szczotką (rys. 7 a, b, c) (w przypadku ta-
śmy). Przy mocowaniu przelotki do muru zaleca się stosować 
kołki rozporowe Ø 8.

UWAGA! Gdy montujemy rolety z ryglem automatycznym 
nie możemy uszkodzić przegrody prowadnicy, ponieważ 
może to doprowadzić do zatrzymania sworznia rygla auto-
matycznego (rys. 9).

13 Montaż zwijacza  (rys. 10). Otworzyć obudowę zwija-
cza (1) i wyjąć cały mechanizm (2). Końcówkę sznurka lekko 
opalić, wsunąć przez przelotkę (5) a następnie wprowadzić 
w otwór na bębnie (3) przesuwając w bok co z powoduje zaci-
śnięcie, natomiast taśmę montujemy wykonując w niej otwór 
i blokując w uchwycie bębna, zaleca się zanitować. Zwolnić 
blokadę sprężyny (4), nawinąć na bęben sznur lub taśmę i 
zamontować zwijacz (rys. 11). Przykręcamy go do ściany lub 
ramy okiennej przez uchwyt (6) na wysokości, która jest naj-
bardziej wygodna dla klienta.  

14 Roleta z ryglem automatycznym wyposażona jest w 
stopery okrągłe (rys 12A), które należy zamontować min. 150 
mm od bocznej i min. 45 mm od dolnej krawędzi listwy dol-
nej (rys. 12B) po prawej i lewej stronie rolety. W rolecie wypo-
sażonej w stoper obrotowy w listwie dolnej należy przekręcić 
ów stoper do pozycji poziomej (rys. 12C).

15  Zamontować zaślepki pod wkręty.

16  Zamontować klapę rewizyjną. Zanitować ją lub przy-
kręcić (rys. 13).

17  W przypadku rolety z napędem elektrycznym 
instalacja (schemat ideowy) oraz ustawienie pozycji położeń 
krańcowych napędu są zawarte w instrukcji producenta 
siłownika.

Rysunek 7

a b

Rysunek 8

prowadnica

listwa dolna
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12 W przypadku rolety z 
zastosowaniem  rygla automa-
tycznego wywiercamy 10  mm 
od dolnego poziomu prowad-
nicy wiertłem Ø9,8 otwory 
pod bolce rygla. Otwory należy 
wyprofilować do kształtu elip-
sy najlepiej wywiercić otwór a 
następnie nawiercić większym 
wiertłem, aby sworzeń rygla 
wysuwał się i wsuwał bez żad-
nych przeszkód (rys. 8).

Rysunek 9

Komora montażowa

Komora prowadnicy

Przegroda prowadnicy

Rysunek 10 Rysunek 11

1

2

3

4 5

6

A

B

C

Rysunek 12

Rysunek 13

klapa rewizyjna
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Sterowanie serii ONE

Przełącznik mechaniczny pojedynczy, przeznaczony 
do sterowania napędem za pomocą przycisków:
góra/stop/dół.

ONE Z1

Odbiornik w formie wyłącznika z możliwością manualnego 
sterowania napędem za pomocą przycisków: góra/stop/dół.
Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami serii ONE.

Odbiornik radiowy do sterowania napędem za
pomocą nadajnika.
Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami serii ONE.
Przeznaczony do montażu wewnątrz skrzynki
(w boczku rolety).

Pięciokanałowy pilot zasilany baterią.
Umożliwia sterowanie jednym lub kilkoma odbiornikami 
jednocześnie.
Kompatybilny ze wszystkimi zewnętrznymi odbiornikami 
serii ONE.

Piętnastokanałowy pilot zasilany baterią.
Umożliwia sterowanie jednym lub kilkoma odbiornikami 
jednocześnie.
Kompatybilny ze wszystkimi zewnętrznymi odbiornikami 
serii ONE.
Wyposażony w wyświetlacz LCD.

ONE Z2

ONE Y1

ONE X1

ONE X2

230 V

ONE Z1

Napęd standard

ONE Z2

230 V

ONE Y1

Napęd standard
230 V
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Zamieszczone rysunki mają charakter poglądowy.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych 
i materiałowych.
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