
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Verificați și identificați părțile componente ale 
copertinei din pachet.
Garniturile din cauciuc nu sunt necesare dacă 
ați achiziționat o copertină cu o placă din 
policarbonat celular. Placa din policarbonat 
celular se livrează cu bandă de etanșare aplicată. 

ATENȚIE: Nu îndepărtați banda de etanșare!

Montați garniturile din cauciuc (6) pe placa din 
policarbonat solid. Peste garnituri se montează 
profilul superior (4) și cel inferior (2), conform 
desenului. În cazul plăcilor din policarbonat celular 
ambele profile (2 și 4) se montează direct peste 
banda de etanșare existentă. Profilul superior (4) 
se monteaza cu partea netedă în sus, cu nervura 
în jos (vezi secțiune profil).

ATENȚIE: Montați placa din policarbonat cu 
fața protejată UV orientată către soare.
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Asamblați copertina prin montarea brațelor pe părțile laterale 
ale plăcii din policarbonat. Rigidizarea ansamblului se face cu 
ajutorul șuruburilor (7) (conform desen).

Copertinele cu 2 sau mai multe plăci din policarbonat și 3 sau 
mai multe brațe se montează astfel:
Se începe prin asamblarea unei copertine cu 2 brațe și fixarea 
acesteia pe perete. Următorul ansamblu format din placa din 
policarbonat și 1 braț, după ce s-au montat garniturile din 
cauciuc, se asamblează cu ajutorul profilelor și șuruburilor (7). 
Latura liberă a acestui ansamblu se introduce prin presare în 
unul din brațele copertinei inițiale, deja montate (vezi desen). 
Brațul acestui ansamblu se fixează cu conexpanduri de perete.

ATENȚIE: Montați placa din policarbonat cu fața protejată 
UV orientată către soare.

La locul dorit pentru montarea copertinei se vor marca 
pozițiile unde se vor face găurile în perete pentru prinderea 
brațelor copertinei.

ATENȚIE: Elementele de fixare diferă în funcție de 
peretele suport pe care se va fixa copertina. În acest sens 
alegeți cu atenție elementele de fixare corespunzătoare.

Pachetul conține conexpanduri pentru fixarea în pereți 
suport din beton.

Folosiți nivela și ruleta pentru poziționarea exactă și 
corectă a găurilor, respectiv a copertinei.

Copertina se va instala în poziția finală prin străngerea 
conexpandurile. Prinderea trebuie să fie sigură și fermă.
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