
System rynnowy
Galeco BEZOKAPOWY

- Instrukcja połączenia maskownic

—  Instrukcja zakładkowego połączenia maskownic

1.   Przytnij dolny róg pierwszej maskownicy pod kątem 20° (zdj. 1 i 2)

2.  Nałóż na rynnę drugą maskownicę (zdj. 3)

3.  Zatrzaśnij drugą maskownicę w dolne zamki haków jednocześnie nasuwając ją na nacięcie pierwszej maskownicy (zdj. 4)

4.  Dosuń drugą maskownicę na pierwszą, aby całkowicie zakryć nacięcie (zdj. 5)

5.  Prawidłowe połączenie dwóch maskownic (zdj. 6)
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* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.
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— Instrukcja połączenia maskownic

1. Maskownica w systemie Galeco BEZOKAPOWY została wyposażona w specjalnie wystające „listki zakładkowe” z jednej 
strony elementu, które umożliwiają wsuniecie jednej maskownicy w drugą, bez konieczności przycinania rogów. (zdj. 1,2)

2. Maskownica jest ostatnim elementem w procesie montażu systemu Galeco BEZOKAPOWY i zakładamy ją, kiedy poziom 
rynnowy jest już stabilnie zamontowany. W tym celu nakładamy dwie maskownice na rynnę, a następnie zatrzaskujemy je 
w dolnej części na zamki haków. (zdj. 3, 4)

3. Następnie wsuwamy jedną maskownicę w drugą uzyskując gładkie połączenie pomiędzy dwoma elementami. (zdj. 5,6)

4. Wystające „listki zakładkowe” na skrajnie położonej maskownicy przycinamy ręcznym brzeszczotem.

zdj. 1 zdj. 2

zdj. 4 zdj. 5 zdj. 6

zdj. 3

PODSUFITKA
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1. Maskownica w systemie Galeco BEZOKAPOWY została wyposażona w specjalnie wystające “listki 
 zakładkowe” z jednej strony elementu, które umożliwiają wsunięcie jednej maskownicy w drugą, 
   bez konieczności przycinania rogów. (zdj. 1 i 2)

2. Maskownica jest ostatnim elementem w procesie montażu systemu Galeco BEZOKAPOWY i zakładamy ją,  
    kiedy poziom rynnowy jest już zamontowany. Zaleca się, aby montaż maskownicy przeprowadzany był przez 
   dwie osoby. W tym celu nakładamy dwie maskownice na rynnę,   a następnie zatrzaskujemy je w dolnej 
   części na zamki haków dociskając (nie uderzając) całą dłonią w miejscu styku maskownicy z hakiem. 
     (zdj. 3 i 4)

3. Następnie wsuwamy jedną maskownicę w drugą uzyskując gładkie połączenie pomiędzy dwoma elementami.   
    (zdj. 5 i 6)

4. Wystające “listki zakładkowe” na skrajnie położonej maskownicy przycinamy nożycami do blachy lub piłką 
    do metalu.

W systemie Galeco BEZOKAPOWY maskownice można łączyć ze sobą w dwóch wariantach: za pomocą listków 
zakładkowych, które występują w maskownicach dostępnych w standardowej ofercie Galeco lub na zasadzie 
zakładki wykonywanej ręcznie przez dekarza np. w przypadku montażu maskownic TYTAN-CYNK, które dostępne 
są na zamówienie.

(zdj. 1)

(zdj. 4)

(zdj. 2)

(zdj. 5)

(zdj. 3)

(zdj. 6)

Wariant I



—  Instrukcja zakładkowego połączenia maskownic

1.   Przytnij dolny róg pierwszej maskownicy pod kątem 20° (zdj. 1 i 2)

2.  Nałóż na rynnę drugą maskownicę (zdj. 3)

3.  Zatrzaśnij drugą maskownicę w dolne zamki haków jednocześnie nasuwając ją na nacięcie pierwszej maskownicy (zdj. 4)

4.  Dosuń drugą maskownicę na pierwszą, aby całkowicie zakryć nacięcie (zdj. 5)

5.  Prawidłowe połączenie dwóch maskownic (zdj. 6)
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1. W przypadku montażu maskownicy, która nie posiada fabrycznych “listków zakładkowych” należy 
        samodzielnie wykonać połączenie obu elementów. Zaleca się, aby montaż maskownicy przeprowadzany był 
   przez dwie osoby. W tym celu należy dociąć róg pierwszej maskownicy    pod kątem 20° i zapiąć ją w dolne 
   zamki haków doczołowych dociskając (nie uderzając) delikatnie całą dłonią w miejscu styku maskownicy 
    z hakami.  (zdj. 7 i 8)

2. Następnie zapinamy na rynnie drugą maskownicę. (zdj. 9)

3. Zatrzaskujmy ją w dolne zamki haków, jednocześnie nasuwając na nacięcie pierwszej maskownicy. (zdj. 10)

4. Dosuwamy drugą maskownicę  do pierwszej zamontowanej maskownicy, tak aby całkowicie zakryć nacięcie.  
    (zdj. 11)

5. Prawidłowe połączenie dwóch maskownic. (zdj. 12)

(zdj. 7)

Wariant II

(zdj. 10)

(zdj. 8)

(zdj. 11)

(zdj. 9)

(zdj. 12)


