
Firma Produkcyjno – Handlowa
Czynności montażowe:

1. Z płyty gipsowej wyciąć kwadrat lub prostokąt ( w zależności od wersji klapy ) o
wymiarach  odpowiadających  wewnętrznym  wymiarom  ruchomej  części  ramki
klapy, (1 na rys. 1.) i przymocować wkrętami. Z uwagi na to, iż konstrukcja klapy
jest wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, najwygodniej jest stosować wkręty
samowiercące o dł. 20 mm. 

Rys. 1. A) 1 – część ruchoma klapy, 2 – część stała, konstrukcja nośna klapy.
B) część ruchoma klapy, po wypełnieniu płytą gipsową.  

2. W miejscu przewidzianym dla montażu klapy, przygotować w konstrukcji nośnej
sufitu,  miejsce  na  zamocowanie  klapy (otwór  kwadratowy lub  prostokątny  )  o
wymiarach odpowiadających wym. zewnętrznym kołnierza części stałej klapy (A i
B na rys. 2.) – patrz również tabela 1. 

Rys. 2.   Sposób zamocowania klapy. A) – schemat konstrukcji sufitu, B) – sposób
wymiarowania części nośnej klapy.                        

3. W tak przygotowany otwór wsunąć część stałą klapy ( 2 ), sprawdzić czy ramka
na całej płaszczyźnie  przylega do konstrukcji sufitu, jeżeli tak, następnie należy
przymocować ramkę wkrętami wykorzystując przeznaczone do tego celu otwory.
( rys. 3.) 

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAPY REWIZYJNEJ
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Otwarcie  klapy  polega  na  uniesieniu  jej  do  góry  i  poprzez  ustawienie  w
płaszczyźnie pionowej, całkowitym wyjęciu lub po uniesieniu w górę, odsunięciu
na bok. 

4. Wszystkie  szczeliny  jakie  pozostały  pomiędzy  krawędzią  płyty,  a  konstrukcją
klapy należy starannie zaszpachlować gipsem i po związaniu gipsu, przeszlifować
papierem ściernym. 

Życzymy przyjemnego użytkowania. 

Standardowe wymiary klap: tabela 1

Wymiary klapy (mm) Grubość płyty (mm) Wymiary otworu (mm) Wymiary płyty do wypełnienia
części ruchomej klapy (mm)

300 x 300 12,5 304 x 304 294 x 294
400 x 400 12,5 404 x 404 393 x 393
500 x 500 12,5 504 x 504 493 x 493
600 x 600 12,5 604 x 604 593 x 593

Ponadto, na życzenie klienta możliwe jest wykonanie klapy o dowolnych wymiarach
do 800 mm.

Rys. 3. Zamontowana klapa,
widok od góry, od wewnętrznej

strony konstrukcji sufitu.

Dzi?kujemy za zakup naszego wyrobu. Mamy nadziej? , ?e jego wysoka
jako??, trwa?o?? i funkcjonalno?? spe?ni Pa?stwa oczekiwania.
Wszelkie uwagi dotycz?ce naszych produktów prosimy kierowa? na adres:

Firma Produkcyjno – Handlowa
KANRA

Halina Kania
32 – 052 Radziszów 676

Tel. /012/ 2751116 fax. 2751679


