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1.

Dla w³aœciwego przygotowania kabiny do 
monta¿u blendy górnej nale¿y zmody-
fikowaæ w kabinie sposób mocowania 
profilu górnego 30x20.

DETAL 1 - pokazuje mocowanie profilu 
górnego w kabinie bez blendy górnej.

DETAL 2 - pokazuje w³aœciwie zmo-
dyfikowane mocowanie profilu 30x20

(UWAGA! Nie wolno pomin¹æ tego kroku. Taka 
modyfikacja jest niezbêdna aby dalszy monta¿ 
blendy przebiega³ w sposób prawid³owy).

2.

W celu prawid³owego przygotowania ele-
mentów blendy nale¿y zmierzyæ miejsce 
nad kabin¹.
P³yta na wype³nienie blendy powinna 
zostaæ pomniejszona o wymagane luzy 
monta¿owe.
Pomiar wysokoœci nale¿y dokonaæ od sufi-
tu do górnej krawêdzi elementów z p³yty i 
pomniejszyæ o wymagane luzy. 

(Nie nale¿y mierzyæ od sufitu do górnego profilu 
aluminiowego!)

PROFIL ALU
30x20

K¥TOWNIK ALU
20x30x3

DETAL 2

DETAL 1
K¥TOWNIK ALU
30x20x3

PROFIL ALU
30x20
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3.

Zamocowaæ k¹towniki 3 do œcian i ceo-
wnik 1 do sufitu za pomoc¹ ko³ków roz-
porowych 2.
Przykrêciæ k¹townik 5 do górnego profilu 
kabiny sanitarnej 30x20 za pomoc¹ wkrê-
tów 4.

Sposób mocowania profili aluminiowych 
pokazany na zbli¿eniach poni¿ej.

(Patrz równie¿ detale na stronie 5)

Mocowanie profili do górnej krawêdzi kabi-
ny i œciany.

Mocowanie profili do sufitu i œciany.

K¥TOWNIK 3

PROFIL 30x20

K¥TOWNIK 5

K¥TOWNIK 3

CEOWNIK 1



4.

P³ytê blendy górnej wsun¹æ w ceownik 1 
zamontowany na suficie, a nastêpnie do-
cisn¹æ do bocznych k¹towników i k¹to-
wnika mocowanego na górnej krawêdzi 
zabudowy kabin. 
P³ytê nale¿y wsun¹æ tak g³êboko, a¿ jej 
dolna krawêdŸ bêdzie uniesiona nad kra-
wêdzi¹ drzwi kabin o 8mm. 

(Patrz równie¿ detale na stronie 5)

6.

Za pomoc¹ kleju monta¿owego przykleiæ 
p³askowniki 6 na bocznych krawêdziach 
zabudowy.
Monta¿ blendy górnej jest zakoñczony.

(Patrz równie¿ detale na stronie 5)
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5.

Od wewnêtrznej strony kabin sanitarnych 
przykrêciæ blendê do œcianek ceownika 
1,oraz k¹towników 3 i 5 za pomoc¹ wkrê-
tów 4. 

(Patrz równie¿ detale na stronie 5)
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Detal mocowania blendy do górnej 
krawêdzi kabiny
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Detal mocowania górnej blendy do sufitu.

DETAL 5
ŒCIANA

PROFIL 30x20

K¥TOWNIK 5

K¥TOWNIK 3

KO£EK 
ROZPOROWY 2

P£ASKOWNIK 6 FRONT KABINY

Detal mocowania górnej blendy do œcian.

8

BLENDA 
GÓRNA

K¥TOWNIK 5

PROFIL
30x20

K¥TOWNIK
20x30x3

DETAL 3

FRONT KABINY

BLENDA GÓRNA

SUFIT

KO£EK
ROZPOROWY 2

CEOWNIK 1

DETAL 4
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