Q u a d B ox

Ogranicznik wew. do listwy końcowej pancerza QB CS 04 / QB CS 05
BeClever wprowadza do sprzedaży ogranicznik wewnętrzny do listwy końcowej pancerza w systemie
podtynkowym QuadBox.

QB CS 04
dedykowana do listw końcowych 51 mm / 52 mm

QB CS 05
dedykowana do listw końcowych 40 mm
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C e c hy
elementy kompatybilne z:
- listwami dolnymi pancerza 51/52mm (QB CS 04) oraz 40 mm (QB CS 05)
- listwami dolnymi pancerza aluminiowymi i PVC
- prowadnicami pancerza aluminiowymi i PVC
- prowadnicą i ślizgiem do rolety z moskitierą
estetyka wykończenia – elementy ukryte w przeciwieństwie do standardowych stoperów montowanych na listwie
montaż w przypadku standardowych ślizgów QB AT 00 / QB AT 01 przez przeciągnięcie blokady z listwą dolną pancerza
przez element wprowadzający ślizgu
montaż w przypadku ślizgów QB AT 02 „i-slide" przez rozkręcenie elementu rewizyjnego ślizgu

I N S T R U KC JA M O N TA Ż U
Ograniczniki wewnętrzne do listwy końcowej pancerza QB CS 04 / QB CS 05

1.
Dopasować ogranicznik do rodzaju listwy dolnej
pancerza. Dla listwy o wymiarach 51/52 mm należy
użyć ogranicznika QB CS 04, dla listwy o wymiarze 40
mm – QB CS 05.
Wsunąć ogranicznik QB CS w listwę końcową
pancerza do momentu uzyskania oporu.

2.
Umieścić ogranicznik z listwą końcową w przestrzeni
prowadzenia ślizgu QB AT.

3.
Wykorzystując właściwości plastyczne elementu
ogranicznika QB CS oraz ślizgu QB AT 00 / QB AT 01,
przeciągnąć w kierunku komory prowadnicy QB PG.
UWAGA: W przypadku zastosowania ślizgu QB AT 02
„i-slide" montaż przebiega przez rozkręcenie
elementu rewizyjnego ślizgu i wsuniecie
ogranicznika QB CS z listwą dolną do komory
prowadnicy QB PG. Następnie należy przykręcić
element rewizyjny ślizgu QB AT 02.

4.
Wprowadzenie ogranicznika z listwą końcową
pancerza do prowadnicy – widok od strony
prowadnicy.

Widok prawidłowo zamontowanej listwy końcowej
pancerza w prowadnicy z ogranicznikiem QB CS.

