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Mocowanie profilu PC i PB na ramie 
okna

UWAGA! Należy sprawdzić, czy w miejscu łączenia 
profili PC 00 i PB 00 znajduje się podpora na profilu 
okiennym.

W przypadku jej braku, pustą przestrzeń na całej 
szerokości okna należy wypełnić, np. stosując wkręty 
montażowe AS 04.
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a) Profil PB 00 połączyć z profilem PC 00. Całość 
umieścić na ramie okna. 

Do profilu PB wsunąć wzmocnienie AR 03. 

Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą 
wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie 
wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 
mm, następnie co 300 mm.

b)Do profilu PB wsunąć wzmocnienie AR 03. 

Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą 
wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie 
wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 
mm, następnie co 300 mm.



Mocowanie dolnej części konsoli

Dolną część konsoli wzmacniającej AR zamocować 
do profilu PB 00  wykorzystując 2 wkręty montażowe 
AS 03.

Montaż skrzynki na ramie okna

Skrzynkę zamontować na ramie okna, umieszczając ją 
na wcześniej zamocowanych profilach PB 00 i PC 00. 

Następnie skrzynkę unieruchomić poprzez skręcenie 
jej z profilem PB 00 wykorzystując po 3 wkręty 
montażowe AS 01 na stronę.
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c) Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą 
wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie 
wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 
mm, następnie co 300 mm.



Montaż konsoli wzmacniającej AR 
oraz kotew mocujących AF

a) Konsolę wzmacniającą umieścić wewnątrz 
skrzynki.

b) Oba elementy wchodzące w skład konsoli 
wzmacniającej skręcić ze sobą wykorzystując do tego 
celu 2 śruby dołączone do zestawu. Do montażu 
użyć klucz płaski „10" oraz śrubokręt krzyżakowy.



b) Na profilu PT zamocować kotwę AF tak, aby 
zachować osiowość otworu wierconego w PT i 
wycięcia w kotwie. 

c) W otworach umieścić śruby zamkowe.

d) Całość skręcić wykorzystując klucz płaski „10”.



e) Zamocować kotwy AF 02 do PT 00 150 mm od 
brzegów skrzynki, następnie pomiędzy skrajnymi 
kotwami naprzemiennie, maksymalnie co 500 mm.

b) Lewą wkładkę należy umieścić pod kątem ~45° i 
dosunąć do konsoli tak, aby poszczególne części 
tworzyły szczelne połączenie.

Montaż ocieplenia AH konsoli 
wzmacniającej AR

a) Ocieplenie AH konsoli wzmacniającej umieścić we 
wnętrzu skrzynki, następnie ustawić je w pozycji 
zgodnej z konsolą wzmacniającą AR.


