INSTRUKCJA
MONTAśU SYSTEMU ZABUDOWY FUTRYNY METALOWEJ
UWAGA! Przed przystąpieniem do montaŜu proszę uwaŜnie przeczytać całą instrukcję.
Aby prawidłowo zamontować nasz system zabudowy naleŜy zaopatrzyć się w następujące materiały i narzędzia:
-

Poziomicę
Kątownik
Wkrętak krzyŜowy
Młotek
Papier ścierny (drobno ziarnisty)

-

Klej do drewna
Rozpórki regulowane
Ściski stolarskie – 4-5szt.
Pianka montaŜowa

6. Listwa maskująca pozioma
3. Belka pozioma

1. Belka pionowa lewa
9. Kątownik poziomy

2. Belka pionowa prawa

5. Listwa maskująca pionowa prawa
4. Listwa maskująca pionowa lewa

8. Kątownik pionowy prawy

7. Kątownik pionowy lewy

Rysunek 1.
I.

Komplet systemu zabudowy futryny metalowej składa się z następujących elementów (Rys. 1):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

belka pionowa lewa – 1szt.
belka pionowa prawa – 1szt.
belka pozioma – 1szt.
listwa maskująca pionowa lewa – 1szt.
listwa maskująca pionowa prawa – 1szt.
listwa maskująca pozioma – 1szt.

II.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

kątownik pionowy lewy – 1szt.
kątownik pionowy prawy – 1szt.
kątownik poziomy – 1szt.
zawiasy – 2szt.
spinki naroŜne – 4szt. (małe – 2szt., duŜe – 2szt.)
wkręty ∅4. – 2szt.

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić kompletność dostawy oraz usunąć zawiasy z futryny
metalowej.

A. OścieŜnica zakrywająca - standardowa
III.

Elementy główne tj. belki pionowe (lewa, prawa) i belka pozioma ułoŜyć na czystej i równej powierzchni,
posmarować płaszczyzny skośne klejem i skręcić za pomocą duŜych spinek.
Następnie połączyć za pomocą kleju i ścisków stolarskich listwy maskujące pionowe (lewa, prawa) i listwę
maskującą poziomą ze skręconą ościeŜnicą (tj. belki pionowe i poziome).
NaroŜa listew maskujących połączyć ze sobą za pomocą załączonych wkrętów ∅4.
UWAGA! Podczas sklejania zwrócić uwagę na dokładność połączeń.

IV.

Sprawdzić dopasowanie kompletnej obudowy do istniejącej futryny metalowej poprzez
wstawienie jej w otwór drzwiowy.

V.

Jeśli wszystko się zgadza, wysunąć obudowę
z otworu drzwiowego, poczym wycisnąć
piankę montaŜową we wgłębienie
znajdujące się w belkach (tj. pionowa
prawa, lewa i pozioma).(Rys. 2)
Ponownie wsunąć zabudowę w otwór
drzwiowy i docisnąć do ściany za pomocą
ścisków stolarskich.
Sprawdzić poziomicą i kątownikiem
ustawienia pionów i kątów.
WłoŜyć rozpórki regulowane na dole i po
środku otworu drzwiowego.
Odczekać ok. 2 godz. tak jak jest napisane w
zaleceniach na opakowaniu pianki
montaŜowej.

VI.

Rysunek 2.

Po stwardnieniu pianki w podobny sposób postąpić z kątownikami (tj. kątownik pionowy lewy, kątownik
pionowy prawy, kątownik poziomy).
Kątowniki ułoŜyć na czystej i równej powierzchni, posmarować płaszczyzny skośne klejem i skręcić za pomocą
małych spinek.
UWAGA! Podczas sklejania zwrócić uwagę na dokładność połączeń.
Następnie sklejone kątowniki wsunąć w wyfrezowane kanały znajdujące się w listwie maskującej, juŜ
przymocowanej do futryny metalowej.

Jednak zanim przejdziemy do tej

czynności, proszę wycisnąć piankę
montaŜową w przestrzeń znajdującą się
pomiędzy futryną metalową a listwami
maskującymi. (Rys. 3)
Docisnąć do ściany za pomocą ścisków
stolarskich.
Sprawdzić poziomicą i kątownikiem ustawienia
pionów i kątów.
WłoŜyć rozpórki regulowane na dole i po środku
otworu drzwiowego.
Odczekać ok. 2 godz. tak jak jest napisane w
zaleceniach na opakowaniu pianki montaŜowej.
Rysunek 3
VII.

Wkręcić zawiasy w przygotowane otwory w belce pionowej i wyregulować.

VIII. Powierzchnię obudowy pomalować (zalecamy uŜycie lakierobejcy).

B. OścieŜnica zakrywająca całą grubość ściany.
IX.

W przypadku zabudowy zakrywającej
całą grubość ściany, montaŜ będzie
przebiegał w podobny sposób jak w
przypadku A (patrz - I, II, III).
Z tą róŜnicą, Ŝe naleŜy dokleić
kolejne listwy maskujące. (Rys. 4)
Pozostałe czynności są takie same
(patrz – IV, V, VI, VII, VIII).

Rysunek 4

