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A C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9 és C11-es Thermory® profilokat vízszintes alkalmazásra ajánljuk.

A horony és csap deszkákat (C1, C3, C8 stb.) felfelé álló horonnyal kell felszerelni.

A C1 és C3-as Thermory® profilok függőleges felszerelésre is alkalmazhatóak,  a C5-ös profil 
azonban csak vízszintes felszerelésre alkalmazható.

1. BURKOLATTÍPUSOK

1.1. Vízszintes burkolat

1.2. Függőleges burkolat

C2 látható             C11 rejtett            C8 látható            C8 rejtett            C1 felszerelés           C7 felszerelés

NÉHÁNY ALAPVETŐ VÍZSZINTES FELSZERELÉSI LEHETŐSÉG:

NÉHÁNY ALAPVETŐ FÜGGŐLEGES FELSZERELÉSI LEHETŐSÉG:

  C1 és C3 felszerelés              C5 felszerelés



A vezetőfuratnak átmérőjében kicsivel nagyobbnak kell lennie, mint magának a csavarnak hogy a szükséges 
mozgást biztosítsuk, illetve hogy megelőzzük az anyag hasadását. Ez különösen igaz a hőkezelt kőrisfára. A 
hőkezelt fenyő önbehúzó csavarokkal is rögzíthető.

2. FELSZERELÉS

2.1 Felszerelés csavarokkal:

A deszka vastagságának minimum kétszerese



2.2 FelszerelésThermory® rögzítőkkel:

C6-os felszerelése B1

Thermory® rögzítőkkel

C9-es felszerelése B1

Thermory® rögzítőkkel

Thermory® rögzítők felszerelése



3. RÖGZÍTŐLÉCEK

3.1. Vízszintes burkolat

3.2. Függőleges burkolat

A vízszintes burkolatot rögzítse a függőleges rögzítőlécekhez, a burkolatok találkozásának a rögzítőléceken kell ülnie.
Ha a végükön összeilleszthető anyagot használ, az illesztés a rögzítőlécek közé is eshet.

A függőleges burkolatot rögzítse a vízszintes rögzítőlécekhez, a burkolatok találkozásának a rögzítőléceken kell ülnie.
Ha a végükön összeilleszthető anyagot használ, az illesztés a rögzítőlécek közé is eshet.



4. ALSÓ RÖGZÍTÉS

5. SAROK KIVITELEZÉS

Külső és belső sarkok

Néhány ötlet külső és belső sarkokhoz



Ezen irányelvek csupán tájékoztató jellegűek, azokat legjobb jelenlegi ismereteinkre alapoztuk és ennek tudatá-
ban alkalmazandóak. Előfordulhat, hogy jelen brossúrában közreadott általános ajánlásaink eltérnek a felhasz-
nálási területre vonatkozó érvényes ajánlásoktól, így mindig azt javasoljuk, hogy elsősorban a területi szabályo-
zásokat kövesse!

6. FELÜLETKEZELÉS

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


