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ГОРНА ДВОЙНА РЕЛСА
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КАНТ ДРЪЖКА
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ГОРЕН ВОДЕЩЛАГЕР
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РЕГУЛИРУЕМ ДОЛЕН ЛАГЕР
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ПАНЕЛ ПО ИЗБОР4мм СТЪКЛО ИЛИОГЛЕДАЛО ИЛИ 8МММДФ
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СТОПЕР
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Typewritten text
КАНТ ДРЪЖКА
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ВАЖНО!  ПРО

Peter
Typewritten text
ВЕРЕТЕ ДАЛИ НЯМА КАБЕЛИ  И 
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Typewritten text
ТРЪБИ НА МЯСТОТО НА МОНТЖ НА ВРАТИТЕ.
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НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:
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Това се прави,когато няма възможност за 
свързване на две стени.Могат да се използуват 
един или два крайни панела.Един панел се 
използува ,когато от едната страна има 
стена(странично).Два панела се използуват 
,когато стената е гладка(гардероба се поставя 
централно).

МОНТИРАНЕ НА КРАЙНИ ПАНЕЛИ

ИЗМЕРЕТЕ  РАЗСТОЯНИЕТО  ОТ 
СТЕНАТА ДО ВЪНШНАТА СТРАНА 
НА КРАЙНИЯ ПАНЕЛ.

СТЕНАll

КРАЕН ПАНЕЛ 18mm

ИЗМЕРЕТЕ  РАЗСТОЯНИЕТО  ОТ 
СТЕНАТА ДО ВЪНШНАТА СТРАНА 
НА КРАЙНИЯ ПАНЕЛ.

ТРИЪГЪЛЕН 
ЗАКРЕПВАЩ 
ЕЛЕМЕНТ

КРАЕН ПАНЕЛ

Първи етап
Измерете от стената широчината,която 
ще поръчате и отбележете позицията с 
молив на задната стена-там ще бъде 
външната стена на крайния панел(А).
При тази позиция измерете размера на 
задната стена от пода до тавана(В). и на
600мм от стената (предния ръб на 
крайния панел)С.Ако двата размера са 
еднакви,изрежете крайния панел с този 
размер минус 2мм.Ако има значителна
разлика между размерите,изрежете 
крайния панел така ,че да пасне на 
формата на тавана. 

Втори  етап
 Или изрежете крайния панел така,че да 

се свърже с перваза на пода или 
отстранете част от перваза така,че да 
поеме дебелината на крайния панел.

Вземете закрепващите елементи и ги 
прикрепете към крайния панел:по два на 
долната и на горната стана и четири на 
дългата страна.Поставете на панела до 
задната стена,проверете вертикалността 
с нивелир и закрепете с доставените 
дюбели-8х13мм(за да не го пробият).За 
стена използвайте 10х32мм.Дюбелите се 
доставят с поръчката.

Продължете с монтирането на перваза за 
долната релса и перваза за стената 
според по горните указания(раздел 2) 
между крайния панел и вече 
съществуващия перваз на пода.

Трети етап

Четвърти етап
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Step 2

WALL LINER 

Step 1

Step 2

150

 
150mm

максимум 
500mm

Използувайте 
изравнители за 
под и за стена 
там където е 
необходимо

Перваз на долната релса

МОНТИРАНЕ НА ПЕРВАЗА ЗА ДОЛНАТА РЕЛСА
Проверете дали няма кабели или тръби на местата за 
закрепване на компонентите.

Първи етап
Измерете разстоянието от едната стена до другата стена или 
вече от съществуващия перваз за пода до корниза (ако решите 
да не ги махате),или от стената/-перваза за пода до вътрешната
 страна на кр.панел(ако има такъв).Изрежете перваза до 
необходимия размер минус 2 мм.Пробийте   мм дупки централ-
но по дължината на первазите на по 150мм от всеки край и 
разпределете останалите дюбели на равни разстояния ,но на 
не повече от 500мм една от друга(вижте 
чертежа).Фрезенковайте дупките. Втори  етап

 перваз стена

Измерете разстоянието от горната част на перваза за пода 
до тавана или от тавана до перваза за вратата(ако перваза 
за пода е изрязан).Изрежете перваза до точния размер 
минус 2мм.Пробийте 5 мм дупки централно по дълж.на 
первазите на около 150мм от всеки край и разпределете 
останалите дюбели на равни разстояния но на не повече от 
500мм една от друга(вижте чертежа). 

Поставете перваза на място.За да могат вратите да се движат 
правилно,много  е  важно  долната  релса  да  е  абсолютно 
равна.Проверете  нивото  с  нивелир.Когато  нивото  е 
равно,прикрепете  первазите  към  пода.Там,където  е 
необходимо  използувайте  изравнители  с  подходящи 
фрезенковани  дюбели.Завинтете  дюбелите  така,че  да  се 
изравнят с повърхността на перваза.

Първи етапПерваз за стената

Втори етап
Поставете перваза на място,проверете вертикалността
 с нивелир и отдалечете от стената ,ако е необходимо 
за да го нивелирате.Прикрепете към стената с 
подходящи дюбели.Завинтете така ,че винтовете да се 
изравнят с повърхността на перваза.
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МОНТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПЛЪЗГАЩИТЕ ВРАТИ

Първи етап
Изрязване на горната и долната релса

С помоща на ножовка с финни зъбци изрежете
 горната водеща релса и релсата за пода така 
че да бъдат с 2 мм по-къси от широчината на 
отвора.За да улесните процеса на рязане на 
горната релса,пъхнете дървени трупчета с 
размери 55мм х 38мм във всеки канал за да ги
 стабилизирате.(Вижте чертежа).

Втори етап
Монтиране на горната релса

Определете местата за закрепване за тава-
 на.Пробийте 5мм дупки,които да 
съответстват на разм.на горната релса на 
150мм от краищата и на 500мм по дълж.на 
профилите.Поставете предната част на 
релсата на 2мм от предния ръб на нишата 
или крайния панел(виж черт.А).Закрепете 
релсата за тавана с помоща на подходящи 
дюбели(не се доставят с 
поръчката).Избягвайте използуването на 
прекомерна сила,тъй като това ще деформира 
релсата.

Долна релса

Перваз
22mm

Трети етап
Монтаж на долната релса

Определете местата на закрепване.Про-
бийте 5мм дупки,които да отговарят на 
размерите на релсата но приблиз.150мм
от краищата и на 600мм разст.по дълж. на 
профилите.Поставете предната част на 
релсата за пода на 22мм от предната страна
 на перваза или крайния панел така,че 
вратата да виси вертикално.Завин-
тете релсата през пробитите дупки към 
перваза с подх.дюбели(не се доставят).



Монтаж на вратите

Преди да монтирате вратите ,издърпайте лагерите  така,че 
да стърчат с прибл.10мм извън долния ръб на вратите.Това
 се прави като развиете винтовете по посока на 
часовниковата стрелка.Така ще предпазите долната релса 
от нараняване когато поставяте вратите. Наклонете 
вратата както е показано на чертежа,и пъхнете  горните 
водачи в задния панел.Сложете долните лагери в задния 
канал на долната релса.Монтирайте стоперите от  двете 
страни на лагерите така,че да паснат плътно към канала на
 долната релса.Зда постигнете това,натиснете вратата 
надолу ако има нужда.Внимавайте да не надраскате  дол-
ната релса.Повторете процедурата със следв.врата в 
предния канал и жлеб.При системи с много врати 
редувайте.

Реглаж на вратите

Регулирайте вертикалността на 
вратите чрез винта на лагера с 
кръстата отверка.(Виж четежа).

ВДИГНЕТЕ-по посока на часовниковата стрелка
СПУСНЕТЕ-ОБРАТНО НА ЧАСОВН.СТРЕЛКА

СТОПЕРИ

Долна релса


