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DC200, DC150 СИСТЕМА ЗАХИСТУ СТІН 

ВАЖЛИВО: Зберігати в чистому та сухому приміщенні при температурі від 10°C до 40°C.  

1- Визначити рівень верху захисної планки на стіні 

2- Порізати алюмінієві профілі згідно довжин, потрібних відповідно до конфігурації приміщення 

Повороти, зовнішні та внутрішні кути не мають бути враховані в довжині алюмінієвого профіля. Зважайте 

що для цього є спеціальні аксесуарні добірні елементи. Див. рисунок. 

 

                                                                                                       заглушка 

 

        Алюмінієвий профіль 

 

         Зарізка під внутрішній кут 

 

 

 

 

 
                                                           Гумовий демпфер 

 

  Вінілова накладка 

 

 Заглушка                                              зовнішній кут  

 

 

 

Рис. 1 

ВАЖЛИВО: всі різи повинні бути акуратні, під 90 градусів.  

3- Позначити місця для свердління отворів в алюмінієвому профілі.  

Дистанції між отворами відбійника:  

                                             - не більше  80 cm від краю не цегляній стіні 

                                             - не більше  60 cm на гіпсовій або газобетон ній стіні 

                                             - не більше 15 cm від краю алюмінієвого профілю. 

 

4- Позначити та просвердлити отвори використовуючи алюмінієвий профіль з отворами як трафарет. 

Після свердління вставити анкерні кріплення в отвори. 

5- Встановивши профіль затягніть та закріпіть надійно всі монтажні кріплення. 

6-  Встановіть всі аксесуари (заглушки та кути) і механічно закріпіть їх на саморізи до профілю та/або на 

клей.  

 

                                                                                                                          Система захисту стін 
  

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
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7- Поріжте та встановіть каучуковий демпфер в алюмінієві профілі згідно потрібної довжини.  

8- Виміряйте потрібні довжини вінілових накладок та поріжте вініл згідно профілів на стінах. Зважайте, 

що у внутрішніх кутах підрізку потрібно робити під 45 градусів(або згідно розміру кута, якщо кут не 

прямий) 

9- Встановіть вінілові накладки на профілі починаючи з одного краю і йдучи вздовж до іншого краю. 

Поступово з помірним зусиллям одягайте вінілові накладки на профіль до повної щільної фіксації з 

характерним клацаючим звуком. 

Схеми підрізки 

 

                                                     

   

ВАЖЛИВО: всі різи мають бути чисті акуратні та під 90 

градусів. (окрім внутрішнього кута вінілової накладки) 

 

 

 

*DC150 не має у комплектації зовнішнього кута, тільки кінцеві елементи 

 

Елемент Алюмінієвий 
профіль 

Вінілова накладка 

Заглушка L1 – [(40+30) -10]mm L1 – [(40+30)]mm 

Зовнішній кут L2 – 10 mm L2 – 10 mm 

Внутрішній кут L3 – 0 mm  L3 – 0 mm  


