ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
Секційні паркани виробництва SUNTILE «ЗЖ» - 125, 156, 250
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Спектр застосування секційних парканів дуже широкий. Найчастіше, вони
використовуються для огорожі:
• Приватних будинків, дачних ділянок;
• Аеропортів із закритою зоною;
• Залізничних шляхів;
• Режимних об'єктів, заводів, фабрик;
• Шкіл, дитячих садків, університетів;
• Фермерських господарств і лісничих угідь;
• Паркових, рекреаційних зон відпочинку;
• Котеджних містечок і дворів;
• Спортивних майданчиків, стадіонів;
• Заправних станцій, парковок, автостоянок;
• Автомагістралей, шосе та іншого.
Цей список можна продовжувати досить довго, так як сфера застосування
парканів не обмежується абсолютно нічим.
Секційний паркан «ЗЖ» - це секційна огорожа, що складається з елементів,
виконаних з оцинкованої сталі з полімерним покриттям.
КОМПЛЕКТ СЕКЦІЇ ПАРКАНУ ВКЛЮЧАЄ:

Стійка «П» 55х40 мм - 3 шт.
Кріпильна планка «Фікс» - 2шт.
Ламель 125/156/250 – 24/21/20 шт.
Саморізи з пресшайбою гострі 4,2x16 RAL - 150шт.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ
Рулетка, маркер/олівець, рівень, шуруповерт/дриль, свердло по металу, пістолет
для заклепки (заклепочник), ножиці по металу.
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РЕКОМЕНДАЦІІ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ СТОВПІВ
1. Під бетонування стовпів використовуйте стовпи перетином 60 мм.
2. На бетонну основу використовуйте стовпи 60 мм з привареним прямокутним
фланцем.
3. На цегляні стовпи.
У будь-якому з перерахованих варіантів відстань між краями стовпів повинно бути
на 10-15 мм більше, ніж довжина ламелей.

МОНТАЖ ПАРКАНУ
При необхідності встановіть декоративні накладки на стовп, так щоб вони закрили
межі 60 мм. Накладки не фіксуються кріпленням, просто щільно притискаються до
стовпа з двох сторін.
1. Закріпіть стійки до стовпа саморізами 4,2x16 RAL або 5,5х19 з кроком 40-50 см.
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2. Зробіть розмітку для установки ламелей на стійках, враховуючи повний і
корисний розміри ламелі. Монтаж ламелей ведеться знизу - вгору. Точка
кріплення до стійки повинна знаходитися на 25 мм вище краю ламелі. Нижній
край ламелі - на рівні нижнього краю стійки. Для точного монтажу використовуйте
шаблон. Як шаблон ви можете використовувати будь-яку геометричну модель,
яку зручно використовувати як початкову точку.
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Бажано, щоб по розмітці крайня верхня ламель перебувала на рівні верхнього
краю стійок або нижче, але не більше 20-30 мм.
3. Встановіть нижню ламель між стійок згідно з розміткою і закріпіть її до стійки з
лицьової і зворотної сторони. Для кріплення ламелі використовуйте саморізи з
пресшайбою гострі 4,2x16 RAL. Допускається використовувати витяжні заклепки і
саморізи 5,5x19 RAL. Контролюйте горизонтальне положення ламелей рівнем.

4. Вкручувати саморізи згідно з розміткою з лицьового боку паркану. Також
можна використовувати шаблон. Притримуйте ламелі, щоб не було зсуву при
укрученні.
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Зі зворотного боку паркану робите кріплення ламелей до центрів полиць,
прилеглих до стійок.
5. Для посилення конструкції використовуйте кріплення планки. Вони
встановлюється зі зворотного боку, на всю висоту огорожі. Рекомендована
кількість планок 2шт. на секцію. Кріплення планки робите саморізами 4,2x16 в
кожну Ламель.

6. У якості захисної і декоративної планки по верхній лінії всього забору або однієї
секції використовуйте елемент Стійка «П», яку необхідно закріпити до стійок або
стовпів саморізами або витяжними заклепками.
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ПРИКЛАДИ ЦВІТОВИХ РІШЕНЬ ПАРКАНУ

49021, м Дніпро,
вул. Курсанта Скоробогатько, 5
(р-н авторинку на Північному)
тел. +38 (050) 369 70 72, (067) 568 79 57
www.suntile.com.ua
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