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KOMPAKT

System przesuwny KOMPAKT to eleganckie rozwiązanie, które gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia.
Dyskretna konstrukcja zabudowana w ścianie
gipsowo-kartonowej pozwala na montaż drzwi
przesuwnych wszędzie tam, gdzie zastosowanie
drzwi uchylnych powoduje zmniejszenie metrażu
wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.
Kompletny zestaw składa się z kasety konstrukcyjnej, ościeżnicy oraz skrzydła w wersji wykonania do drzwi przesuwnych.

prowadnica z wózkami jezdnymi

stojak boczny

stojak środkowy
usztywnienie poziome
stojak boczny

Wykaz elementów i akcesoriów
do montażu systemu przesuwnego
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stojak boczny (2 szt.)
stojak środkowy (prawy i lewy)
belka górna
osłona belki górnej
prowadnica z wózkami jezdnymi
profil uzupełniający
usztywnienie poziome
usztywnienie ustalające wymiar
wsporniki usztywnienia ustalającego wymiar
wkręty z łbem walcowym
wkręty z łbem stożkowym
blachowkręty
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Montaż systemu rozpoczynamy od złożenia
kasety metalowej. Za pomocą blachowkrętów do stojaka bocznego i stojaków środkowych przykręcamy usztywnienia poziome oraz wsporniki usztywnienia.

Przy pomocy wkrętów z łbem stożkowych
przykręcamy szynę prowadnicy do belki
górnej, zachowując wymiar 50 mm do końca belki.

Stojak boczny i stojaki środkowe wstępnie
zmontowanej kasety przykręcamy do belki
górnej przy pomocy wkrętów z łbem walcowym.
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Kasetę wstawiamy w ceownik wcześniej
przygotowanego szkieletu ściany i ruchem
obrotowym umieszczamy w otworze montażowym.

Stojak boczny wstawiamy na swobodny
koniec belki górnej i ruchem obrotowym
ustawiamy go pionowo.

Wymiar przejścia ustalamy umieszczając
usztywnienia ustalające w specjalnych wycięciach stojaka bocznego i wsporników
przykręconych do stojaków środkowych.
Ustalony stojak boczny przykręcamy do
belki górnej.
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Następnie po ustaleniu poziomu belki górnej oraz pionu obu stojaków bocznych,
przykręcamy je do profili pionowych szkieletu ściany. Dół kasety przykręcamy do ceownika dolnego szkieletu ściany.

Przykręcamy osłony belki górnej nad przejściem kasety, dosuwając je do stojaków
środkowych. Usuwamy usztywnienia ustalające wymiar oraz wsporniki usztywnień
służące jedynie do ustawienia wymiaru
przejścia.

Prowadnik dołu skrzydła przykręcamy do
posadzki pomiędzy stojakami środkowymi
kasety. Elementy wózków jezdnych wprowadzamy do prowadnicy i montujemy na
skrzydle. Zawieszamy skrzydło i sprawdzamy działanie systemu. Ościeżnicę montujemy po obłożeniu szkieletu ściany płytami
kartonowo-gipsowymi.
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