
Jeśli klapa jest wyposażona w belki podporowe, 
przymocuj uchwyty dostarczone za pomocą 
odpowiednich śrub na ramie zewnętrznej, jeśli 
nie zostały jeszcze wstępnie zmontowane.

Przymocuj śruby 
kotwiące do 
z e w n ę t r z n y c h 
krawędzi ramy 
z e w n ę t r z n e j 
w odległości 
około 600 mm, 
składając je za 

pomocą szczypiec.
Nałóż zaprawę na wgłębienie na podłodze 
i umieść ramę zewnętrzną nad otworem 
przelotowym w zaprawie. Dopasuj ramę do 
wysokości końcowej wykładziny.

Jeśli to konieczne, umieść belki podporowe w 
wspornikach i wyrównaj je tak, aby ich górna 
krawędź była wypoziomowana u dołu ramy. Umieść 
podkładki poziomujące we wspornikach i wypełnij 
szczelinę między dnem wspornika a płytą zaprawą 
epoksydową.
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Umieść poprzeczki i klapy w ramie. Lekko dokręć 
klapę i umieść przekładki między klapą lub między 
klapą a ramą, aby zapewnić spójne połączenie.
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W przypadku mniejszych 
wymiarów rama 
zewnętrzna składa 
się z jednoczęściowej 
konstrukcji. W przypadku 
większych wymiarów 
należy go zmontować 

przed instalacją. Aby 
zachować prawidłową 

rozpiętość, należy poluzować, 
ale nie całkowicie usunąć wewnętrzną osłonę 
już przymocowaną do części ramy. Przykręć części ramy 
do siebie za pomocą dostarczonych części łączących, 
ewentualnie również w rogach. Te części łączące służą 
tylko do zamocowania podczas instalacji i nie powinny 
stanowić stałego punktu połączenia.
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Usuń taśmę ochronną z profili łączących z PCV 
na ramie zewnętrznej i wewnętrznej, śruby 
mocujące i elementy dystansowe i odkręć tuleje 
zaciskowe w punktach podnoszenia.

Przytnij pkładzinę wokół zewnętrznej ramy i 
wewnętrznej pokrywy, aby dopasować. Ustaw i 
przyklej w razie potrzeby.

Spawać okładzinę podłogową z profilami 
łączącymi z PCV na ramie zewnętrznej 
i wewnętrznej zgodnie z instrukcjami 
producenta.

Przykręć tuleje zaciskowe, aż znajdą się na równi z 
wykładziną podłogową.
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Wyjmij pokrywę wewnętrzną i wyczyść ją, 
jak również ramę zewnętrzną. Uważaj, aby 
nie uszkodzić uszczelki. Załóż ponownie 
pokrywę wewnętrzną i śruby mocujące.
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Wypełnij zaprawą na ramie zewnętrznej, 
upewniając się, że profil połączenia PVC pozostaje 
czysty. Jeśli to konieczne, upewnij się, że wsporniki 
belek nośnych są całkowicie zamknięte w zaprawie. 
Niech zaprawa twardnieje.
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