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MONTAŻ
1. Rozpakować i zamontować Kasetę  w ścianie zgodnie z wytycznymi instrukcji ECLISSE
2. Rozpakować elementy drewniane produkcji "CAL" zwracając uwagę, by nie uszkodzić powłoki lakierniczej (folię i karton ciąć po krawędzi ościeżnicy, która
będzie montowana w ścianę).
3. Sprawdzić jakość elementów przeznaczonych do montażu – w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zachować karton z opakowania – jest on
niezbędny do złożenia reklamacji.
4. Elementy ościeżnicy rozłożyć na podłodze zabezpieczając przed przypdakowym uszkodzeniem (nie kłaść bezpośrednio na podłodze)
5. Zawiesić skrzydła (3) w kasecie i sprawdzić poprawnośc suwania
6. W specjalnie wyfrezowane rowki profili pionowych (1) zaaplikować uszczelki szczotkowe dołączone do opakowania. (Uszczelki szczotkowe należy dociąć do
długości)
7. Przymocować do kasety profile pionowe (1) między którymi będzie się suwało skrzydło. Profile mocować za pomocą kleju montażowego (rys.1) zwracając
uwagę żeby frezowanie pod belke poziomą (2) było od zewnętrznej strony
UWAGA!! może istnieć konieczność docięcia profili od spodu  do długości

rys. 1

wybranie pod belkę poziomą od
zewnętrznej strony

szcz A

szcz A

szcz B

szcz B
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8. Przyłożyć belki poziome górne (2) do profili pionowych (1) i sprawdzić licowanie się wszystkich elementów. W razie konieczności można podebrać wybranie
w belkach poziomych lub pionowych od strony niewidocznej po zamontowaniu elementów.
9. W belkach poziomych górnych (3) zaaplikować uszczelki szczotokowe w specjalnie wyfrezowanych rowkach tak by skrzydło suwało się miezy nim
10. Osadzić i przykleić za pomocą kleju montażowego belki poziome górne (2) w profilach pionowch (1)  wybraniem od wewnętrznej strony systemu. (rys. 2)

rys. 2

wybranie pod
belkę pionową
od wewnętrznej
strony

szcz C

szcz C

szcz D

szcz D
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11. Przymocować listwy opaskowe (4) i (5) tak by zakryć wszystkie połączenia elementów wcześnij montowanych z elementami metalowymi kasety systemu
suwanego. (rys. 3)
UWAGA!! może istnieć konieczność docięcia opasek do długości.
12. Po zamontowaniu wszystkich elementów kasety i sprawdzeniu zamykania i otwierania skrzydeł należy zamontować blachę zaczepową zamka hakowego w
skrzydle biernym wg. instrukcji porducenta zamków. (UWAGA!! czynność ta jest konieczna jeżeli jedno skrzydło jest wyposażone z zamek hakowy)

rys. 3

szcz E

szcz E

szcz F

szcz F
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