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Мontáž rohového dokončovacieho systému 

 
 

Montážny  dokončovací systém  umožňuje 

kombinovať rôzne geometrické tvary a vytvárať 

originálny vzor  fasády. Montážny dokončovací 

systém sa skladá z montážneho  podstavca a  

prvkov v  rôznych rozmerov a farieb. 

 

 

Dokončovacie prvky 

Prvok č.1: 254 x 127 мм 
 

Prvok č.2: 254 x 254 мм 

Prvok č3: 254 x 384 мм 
 

 
 
 
 
 

Montáž rohového dokončovacieho systému 

Možnosť 1. Inštalácia s fasádnymi panelmi alebo obkladom Siding. 
 

Systém rohového ukončenia, rovnako ako všetky 

rohové  prvky je  namontovaný na plochý profil 

mriežky. Na  spevnenie celej  konštrukcie 

odporúčame inštalovať kovový rohový  prvok. 

Práca  začína  inštaláciou  profilu  «profilový 

montážny podstavec». Pri jej upevnení použijeme 

3- samorezné skrutky na každej strane. 
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Samorezné  skrutky  sa  priskrutkujú  do 

špeciálnych otvorov na montážnom 

podstavci (obr.1). 

Potom  sa  do  konštrukcie  v ľubovoľnom  poradí  

pripevnia dokončovacie prvky rôznych 

veľkostí. 

samorezné    
skrutky 

Pozor! Ukončovacie prvky  nie sú  vhodné na  

opakované použitie. Pri prvej  inštalácii sú 

bezpečne  pripevnené! 

Výhoda tohto  systému spočíva v tom, že je veľmi  

jednoduché upevniť  obloženie  bez  použitia 

ďalších   nástrojov, stačí ich vložiť  do príslušných 

drážok a zatlačiť ich. (obr 2). 
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Montážny podstavec 

výškа: 1036 мм 

šírkа: 243 мм 

montážna polica 

 
drážky na upevnenie 
dokončovacích prvkov 

 
otvory na pripevnenie 
podstavca k podkladu 

záchytné police 

obr. 1 
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obr. 3 obr. 4 

 

Medzi  dokončovacími  prvkami  a  konštrukciou sa  

vytvorí špeciálna medzera, do ktorej sa  vložia 

fasádne panely alebo obklady Siding. 

V  závislosti  od hrúbky  fasádnych  panelov  sú  

možné dve  možnosti  montáže podstavca. 

Inštalácia bez montážneho podstavca  

Pre tenké panely je dostatočná šírka otvoru, do 

ktorej je zasunutý zodpovedajúci  panel, a preto 

montážny podstavec neobsahuje žiadne 

funkčné zaťaženie, môže  byť upravená 

orezaním alebo použitá ako prídavná  

upevňovacia konštrukcia. (obr.3). 

Pre panely, ktorých hrúbka je väčšia, ako 

medzera, je pomocou montážneho pola 

vybavená  možnosťou polohovateľnosti. Aby 

ste  to  dosiahli, je potrebné ohýbať montážne  

pole na  každej strane  a upevniť ju v príslušných 

fixačných- bodoch (obr. 4). Tým sa zvýši  medzera 

pri upevnení  panelu. 

 

Možnosť 2. Inštalácia na omietku. 

Zvláštnosťou  systému  je, že  ho  možno  inštalovať  aj vtedy, ak  sú steny domu  upravené - fasádnou  

omietkou. Aby  ste to  mohli dosiahnuť  je potrebné odpojiť montážne pole od upevnenia  z profilu 

montážneho podstavca  a pripevniť  konštrukciu k stene pomocou samorezných skrutiek. A potom, podobne 

ako pri prvej variante, pripojiť dokončovacie prvky. 

 

Kombinácie dokončovacích prvkov 

Prítomnosť niekoľkých typov  dokončovacích prvkov umožňuje vytvoriť  rôzne  konštrukcie  uhlov: od symetrických malých  až 

po   asymetrické  veľké. Všetko  závisí  od  Vašich  kreatívnych  nápadov a  návrhov. 

 

 

       


