
Instrukcja montażu cichobieżnych 
parawanów podwieszanych

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prowadnicy upew-
nij się, czy sufit podwieszany jest odpowiednio zamocowany.

1.  Umieść proste profile prowadnicy i kolanka na podłodze. 
Korzystając z łącznika zewnętrznego, połącz kolanka 
z profilami prostymi. Przymocuj łączniki do prowadnicy za 
pomocą blachowkrętów. Dotnij profile proste na odpowied-
ni wymiar (patrz ilustracja 1).

Mocowanie bezpośrednio do stropu – patrz ilustracja 2:

A1.  Przytwierdź stopkę mocującą do stropu używając wkrę-
tów odpowiednich do rodzaju podłoża, np.: do stropu żel-
betonowego wkręty dostosowane do tego podłoża. Stop-
ki umieść w równych odstępach maks. co 80 cm.

A2.  Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do 
stopki.

A3.  Wytnij kwadratowe otwory na wieszak w suficie podwie-
szanym. Połącz uchwyt prowadnicy z wieszakiem.

A4. Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.

A5.  Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika 
kątowego. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz 
zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrę- 
tów o rozmiarze 10 x 1-3/4” oraz odpowiednich kołków 
rozporowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika 
kątowego stosując pojedynczy wkręt samonawiercający 
(o rozmiarze 8 x 1/2”) z łbem sześciokątnym (patrz ilu-
stracja 4).

Mocowanie prowadnicy za pomocą klipsów przytwier-
dzonych do konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego – 
patrz ilustracja 3:

B1.  Przymocuj klipsy do konstrukcji nośnej sufitu w odstę-
pach co 60 cm między klipsami. Zastosuj klipsy podwie-
szane płaskie lub wpustowe.

B2.  Dotnij wieszak na odpowiedni wymiar i przymocuj go do 
klipsów.

B3. Dokręć uchwyt prowadnicy do wieszaka.

B4. Zamocuj prowadnicę do uchwytu na końcu wieszaka.

B5.  Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wspornika 
kątowego. Nawierć otwory we wsporniku kątowym oraz 
zamocuj go do ściany za pomocą dwóch blachowkrętów 
o rozmiarze 10 x 1-3/4” oraz odpowiednich kołków rozpo-
rowych. Przytwierdź prowadnicę do wspornika kątowego 
stosując pojedynczy wkręt samonawiercający (o rozmia-
rze 8 x 1/2”) z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja 4).

2.  Wsuń haczyki na prowadnicę a następnie zamontuj koń-
cówki (plastikowe lub metalowe) – patrz ilustracja 5.

3. Zaczep zasłony do haczyków.

Zastosowanie haczyków zamkniętych wypinanych:

A1. Połącz haczyk z jego częścią zatrzaskową.

A2. Umieść haczyk w oczku zasłony.

A3.  Wsuń haczyki na prowadnicę i zamontuj końcówki – patrz 
ilustracja 6.
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