NOWO

firmy Senator: Zabudowa typu
„Moderno” – w oparciu o system profili Multi.
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Elementy składowe systemu zabudowy z wykorzystaniem profili
„ MULTI „

Stopa drewniana Buk (lub Srebro)

ruba rozporowa M 12 z nakr tk

Profil MULTI
Wspornik k towy
ruba WSM 5x8 KB - PH
Nakr tka M5
ruba rozporowa M 12 z nakretk

Stopa drewniana Buk (lub Srebro)
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Kolejno

czynno ci przy budowie garderoby z wykorzystaniem
profili MULTI.

1. Zaprojektowa garderob : ustali rozmieszczenie profili pionowych Multi w
pomieszczeniu, okre li ilo
2. Zmierzy wysoko
3. Uci

półek przypadaj cych na dany profil.

od podłogi do sufitu w miejscach monta u profili pionowych.

profile „Multi” 50 mm krócej od zmierzonej wysoko ci.

4. Do ka dego wspornika k towego półki przykr ci (lu no) po dwie ruby M5 z
nakr tkami.
5. Wsun

wsporniki z nakr tkami w odpowiednie kanały profilu pionowego.

6. Dokr ci podpory na odpowiednich (wynikaj cych z projektu) wysoko ciach.
7. Podobnie post pi z monta em uchwytów dr ków.
8. Nasun

na oba ko ce profilu Multi stopy drewniane i przesun

j ok.100 mm od

ko ca profilu.
9. Wsun

w górny i dolny koniec profilu zestaw: ruba M 12 z nakr tka z

kołnierzem, wg rysunku obok:
Kraw dzie nakr tki musz by dokładnie
wpasowane w te 4 punkty

10. Tak zmontowany zestaw postawi pionowo w planowanym miejscu i usztywni
wykr caj c rub rozporow M12 w kierunku sufitu lub podłogi.
11. Odległo

osi profilu pionowego od tylnej ciany dla półek o szeroko ci 450 mm

wynosi 225 mm. Odległo

ta mierzona jest do osi profilu, któr wyznacza

biegn ca przez jego boczn powierzchni linia.
12. Zamocowa drugi element pionowy.
13. Oprze półki na wspornikach mi dzy profilami i przykr ci je od spodu czterema
wkr tami 4 x 16 mm.
14. Po zamontowaniu cało ci dosun

stopy drewniane do sufitu i podłogi.
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Przykład mocowania profili do cian

Nawiercane otwory φ 4,5
Szpilka dwustronna SDM 5x60B
Ł cznik aluminiowy prosty
23
Ł cznik aluminiowy 90 sp czniony

Profil „Multi”

Wkr t M5 x 12mm do ł czników

ciana

Instrukcja monta u:
1. Uci profil pionowy pod k tem 45 stopni na odpowiedni długo .
2. Uci profil, który b dzie prostopadły do ciany równie pod k tem 45 stopni.
Długo tego profilu dla półek o gł boko ci 450 mm powinna wynosi 260 mm.
3. Nawierci otwory rednicy 4,5 mm (po jednym w ka dym rowku) w profilu
prostopadłym do ciany w odległo ci 23m od jego ko ca.
4. Poł czy ł cznikami aluminiowymi sp cznionymi oba profile.
5. Przystawi cało do ciany i wyznaczy miejsce przylegania profilu poziomego.
6. Wywierci dwa otwory w cianie pod kołki rozporowe r.8mm (w odległo ci 32
mm od siebie) i wkr ci w nie szpilk dwustronn zako czon ł cznikiem
aluminiowym prostym.
7. Nasun profil na obie szpilki (ł czniki) i skr ci cało za pomoc kołków
gwintowanych M5 x 12 mm.
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Elementy składowe systemu zabudowy z wykorzystaniem profili
„ MULTI „(wariant ze stopami plastikowymi).

Stopka regulowana

Profil Multi
Wspornik k towy
ruba WSM 5x8 KB - PH
Nakr tka M 5

Stopka regulowana
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Przykład mocowania dr ków na ubrania do profili Multi
Dr kiem jest profil Daral

Profil Daral

Ł cznik aluminiowy prosty
Wkr t 4x20
ruba z łbem sze ciok tnym M 5x10
Profil Multi

Rys. 1

Rys. 2
Instrukcja monta u:
1. Uci profil Daral na dan długo .
2. Wkr ci rub z łbem sze ciok tnym w ł cznik aluminiowy prosty i wsun w odpowiedni
„kanał” profilu Multi. Mamy do dyspozycji dwa „kanały” – mo emy ustawi dr ek bli ej lub
dalej od tylnej ciany w zale no ci od wielko ci ubra .
3. Dokr ci ł cznik do profilu Multi .Ł cznik powinien by tak dokr cony aby otwór z fazk był w
pozycji pionowej. Rys. 2.
4. Nało y profil Daral na ł cznik i przykr ci go od spodu wkr tem 4x20.
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