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(C)

Monta¿ pojedynczy przy œcianie
murowanej
( VariVIT II)Dotyczy wszystkich elementów typu

Dodatkowo wymagany :

Wspornik œcienny E nr katalog. 541 505
(Przy niektórych modelach jest do³¹czony do stela¿a)

Ceownik z ³¹cznika E w³o¿yæ w szybkoz³¹czkê i zablokowaæ
(szczegól A)

Poluzowaæ œrubê w tylnej czêœci wspornika stela¿a, na³o¿yæ wspornik
œcienny z kompletu E, a nastêpnie dokrêciæ (szczegó³ B)(B)

(A)

Widok z ty³u

Stela¿ postawiæ pionowo przy œcianie.
Ustaliæ g³êbokoœæ zabudowy poprzez regulacjê d³ugoœci ³¹czników i
przy u¿yciu poziomicy wyznaczyæ w³aœciwe po³o¿enie ca³ego
elementu.

Przy monta¿u na surowej posadzce zwolniæ nó¿ki znajduj¹ce siê w
ramie stela¿a.Dziêki nim mo¿na uzyskaæ regulacjê 0-24 cm

G³êbokoœæ zabudowy powinna wynosiæ
przy typowy przypadek
przy na ¿yczenie

G³êbokoœæ zabudowy reguluje siê p³ynnie w zakresie 10-25 cm.

Wykonaæ otwory w œcianie i przy pomocy dostarczonego w komplecie
zestawu mocuj¹cego zamontowaæ stela¿.

!

:
20 cm DN 100 ( )
10 cm DN 50 ( )

Ustawienia polozenia przylacza nalezy dokonac wg wymogów
producentów ceramiki sanitarnej.

Po³o¿enie stóp nóg stela¿a mo¿na ustawiaæ stosownie do potrzeb
(szczegó³ C)
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(A)

(B)

Monta¿ w zabudowie szeregowej
przy œcianie murowanej
( VariVIT II)Dotyczy wszystkich elementów typu

Dodatkowo niezbêdne:
Zestaw szyn monta¿owych VariVIT II

Szyna montaýowa S 150 nr katalog. 541 501 lub
300 0Szyna montaýowa S nr katalog. 541 50

Wsporniki do szyn monta¿owych:
Wysokoœæ 120 nr katlog. 541 503

Szybkoz³¹czkê zamontow¹æ na nó¿kach stela¿a, jak pokazano na
rysunku (szybkoz³¹czki wchodz¹ w sk³ad zestawu szynowego:4szt,
przy 1,5m i 6 szt.przy 3 m)

Nale¿y zwróciæ uwagê,¿eby podk³adki zamontowaæ
pod ³eb œruby tak, jak pokazuje to szczegó³ A.

obydwie

Po³o¿enie stóp nóg stela¿a mo¿na ustawiaæ stosownie do potrzeb
(szczegó³ B)

Szynê przyœcienn¹ przy pomocy ko³ków monta¿owych zamocowaæ
na wymaganej wysokoœci:
-119 cm przy wysokoœci zabudowy 120 cm
-89 cm przy wysokoœci zabudowy 90 cm

Szynê przypod³ogow¹ w oczekiwanej odleg³oœc od œciany
w taki sam sposób do pod³ogi.Do monta¿u proszê

wykorzystaæ wszystkie œruby!
Odleg³oœæ przypod³ogowej od œciany
powinna wynosiæ:

przy odleg³oœæ normalna
przy na ¿yczenie)

G³êbokoœæ zabudowy jest regulowana bezstopniowo w zakresie 11-
27 cm.

Ustaliæ po³o¿enie stela¿y i po³o¿yæ instalacjê odp³ywow¹

Wsporniki œcienne zamocowaæ w szynie przyœciennej w jednakowych
odleg³oœciach od siebie.

przymocowaæ

przedniej krawêdzi szyny

20 cm DN 100 ( )
11 cm DN 50 (
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(B)

(A)

Monta¿ w zabudowie szeregowej
przy œcianie murowanej
( VariVIT II)Dotyczy wszystkich elementów typu

Szynê czo³ow¹ przy³¹czyæ do ³¹czników k¹towych.Aby osi¹gn¹æ
d³ugoœæ ponad 3 m szyny czo³owe ³¹czymy przy pomocy
szybkoz³¹czki uniwersalnej

Zamontowaæ wsporniki na koñcach szyny przypod³ogowej i zwolniæ
œruby blokuj¹ce nó¿ki wsporników (regulacja wysokoœci)

Przy monta¿u na surowej posadzce wyci¹gn¹æ nó¿ki do osi¹gniêcia
oczekiwanej wysokoœci.Mo¿liwa regulacja do 28 cm.

Szynê czo³ow¹ i wsporniki nale¿y wyregulowaæ przy pomocy
poziomicy.Nastêpnie œruby motylkowe ³¹czników k¹towych
i œruby wsporników.

( ).

( ).

A

B

dokrêciæ

Stela¿e umieœciæ w szynie przypod³ogowej.Zwolniæ œruby nó¿ek
.Ewentualnie dopasowaæ rozstaw ³¹czników k¹towych.

Nastêpnie sprawdziæ jeszcze raz ustawienie konstrukcji i dokrêciæ
wszystkie œruby.

Regulacji po³o¿enia przy³¹czy nale¿y dokonaæ wg wymogów
producentów ceramiki sanitarnej.

Uwaga:W wypadku stela¿y do WC i bidetu ³¹czniki k¹towe musz¹
byæ zamocowane bezpoœrednio przy ramach tych stela¿y! (C)

W wypadku odleg³oœci miêdzy stela¿ami wiêkszej ni¿ 58 cm nale¿y
zamontowaæ dodatkowy wspornik.

W wypadku bocznej rozbudowy systemu w naro¿niku pomieszczenia
szyny przyœcienna i pod³ogowa jednego ramienia dochodz¹ a¿ do
œciany Wymagany jest wspornik.

Drugie ramiê styka siê z pierwszym.Tu te¿ wymagany jest wspornik.

.
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(A)

Monta¿ w œcianie typu

(B)

lekkiej zabudowy
( VariVIT II)Dotyczy wszystkich elementów typu

Dodatkowo wymagane:
Wspornik œcienny L nr katalog. 547 500

£¹cznik monta¿owy L w³ó¿yæ w szybkoz³¹czkê jak na rysunku obok i
zablokowaæ.
Stela¿ VariVIT umieœciæ pomiêdzy profilami œciennymi.Odleg³oœæ
pomiêdz nimi w miejscu monta¿u musi wynosiæ 550 mm.
Poprzez zwolnienie nó¿ek i ustawienie ich d³ugoœci mo¿na uzyskaæ
regulacjê wysokoœci stela¿a w zakresie od 0 do 24 cm.
Regulacji po³o¿enia przy³¹cza nale¿y dokonaæ wg wymogów
producentów ceramiki sanitarnej.

Wskazówka ogólna:
Konstrukcja œciany w miejscu monta¿u stela¿a powinna byæ
podwójna , wykonana z profila C50!

Stela¿ VariVIT umieœciæ w œcianie, jak pokazano w szczególe A.

Nastêpnie przy pomocy stanowi¹cych wyposa¿enie stela¿a œrub i
wkrêtów przymocowaæ go do profili œciany i podlogi, jak pokazuj¹
szczegó³y B i C.

Profile œcienne i stela¿ powinny znajdowaæ siê w jednej
p³aszczyŸnie!

Stela¿e do WC i bidetu nale¿y dodatkowo przymocowaæ
Znajduj¹cymi siê w pakiecie blachowkrêtami w punktach a,b,c
wskazanych na rysunku obok.
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