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Listwy cokołowe
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Metal Line 97/7W

Zastosowanie

Listwę Metal Line 97/7 tworzą dwa połączone, widoczne elementy. Element bazowy z anodyzowanego aluminium jest wzbogacony wkładkami z
naturalnego drewna na bazie drewna dębowego w trzech różnych gatunkach, umożliwiając stworzenie eleganckiego i wyszukanego połączenia
materiałów.
Jest łatwa i szybka w instalacji za pomocą wsporników z naturalnego aluminium przymocowanych do ściany za pomocą śrub i kołków, co ułatwia
dostęp do kabli (telefonicznych, komputerowych, TV, itp.) w celach konserwacyjnych.

Oprócz funkcji dekoracyjnej, spełnia wymagania techniczne, umożliwiając zakrycie minimalnych obwodowych przestrzeni dylatacyjnych na tzw.
podłogach pływających.

Dostępne są specjalne części do realizacji połączeń o funkcji: zewnętrznych naroży, kątów wewnętrznych, złączy i zakończeń, pozwalających uzyskać
jednolity i spójny końcowy efekt.

Montaż

Układanie na aluminiowe wsporniki
Wyjąć listwę przypodłogową z opakowania.
Jeżeli na wyrobie znajduje się zabezpieczenie (folia zabezpieczająca i/lub termokurczliwa), chroniące warstwę wykończeniową produktu, należy je
zdjąć.
Wymierzyć potrzebną długość i dociąć listwę przypodłogową przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Przystawić do ściany aluminiowe wsporniki, zwracając uwagę na to, aby ich podstawa przylegała do podłogi.
Przez otwory we wspornikach, przy użyciu niezmazywanego pisaka, wyznaczyć na ścianie dokładną pozycję, w której należy nawiercić otwory pod
kołki (zalecamy mocować wsporniki do ściany co 70 cm).
Zdjąć wsporniki i nawiercić ściany dokładnie w miejscach, które zostały wcześniej wyznaczone. Należy także sprawdzić czy stosowane kołki i wkręty
mają odpowiednią wielkość.
Umieścić kołki w otworach w ścianie, przyłożyć ponownie wsporniki, aby pokrywały się z otworami, i zamocować je do ściany przy użyciu
odpowiednich wkrętów.
Dociętą do wymiaru listwę przypodłogową ułożyć w prawidłowej pozycji i zaczepić o wsporniki dociskając w dół aż do całkowitego wsunięcia i
wyrównania z podłogą. Uprzednio należy się upewnić czy miejsce, w którym zostanie ułożona listwa, jest dokładnie oczyszczone.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Do gaszenia pożaru należy stosować produkty chemiczne, suchy piasek lub stałe substancje gaszące.

UWAGI Postępować ostrożnie z profilami, stosując odpowiednie rękawice zabezpieczające przed zranieniem i/lub pocięciem rąk.
Pomimo tego, że niniejsze wskazówki i zalecenia są oparte na naszym doświadczeniu, mają one charakter wyłącznie informacyjny i powinny
być potwierdzone przez wyczerpujące zastosowania praktyczne.
Profilpas uchyla się od odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód osobowych i materialnych wynikających z nieodpowiedniego
użycia produktu.
Użytkownik powinien określić, czy produkt jest lub nie jest odpowiedni do użycia i jest on całkowicie odpowiedzialny za nieprawidłowe
ułożenie nawierzchni.
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97/7W

Profil

Artykuł 97/7W 

wysokość H [mm] 70 

szerokość L [mm] 15 

długość [cm] 200 

Aluminium anodowane srebrne + wkład z drewna
pełnego

Dąb naturalny 78030

Dąb country 78032

Dąb antyczny 78034

Baza do montażu

Artykuł S/95 

Aluminium naturalne

78295

Narożnik wewnętrzny

Artykuł 97/7W I 

wysokość H [mm] 70 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78292
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Narożnik zewnętrzny

Artykuł 97/7W E 

wysokość H [mm] 70 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78291

Zaślepka prawa/lewa

Artykuł 97/7W P 

wysokość H [mm] 70 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78294

Łącznik

Artykuł 97/7W G 

wysokość H [mm] 70 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78293
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