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Οδηγίες εγκατάστασης κιγκλιδωμάτων Symmetry - Γραμμή 1,83 m και 2,44 m

Λίστα εξαρτημάτων κιγκλιδώματος για το τμήμα των 1,83 m:
Το μέγιστο μήκος μεταξύ περιβλημάτων στύλου είναι 1,7 m.
Κεφαλή
περιβλήματος
στύλου

Υποστήριγμα επάνω
κιγκλιδώματος

Περίβλημα στύλου

Επάνω κιγκλίδωμα

Κανάλι Η επάνω
κιγκλιδώματος

Τετράγωνα
κάγκελα

Καλούπια βάσης
περιβλήματος στύλου
Υποστήριγμα κάτω
κιγκλιδώματος

Μπλοκ σύνθλιψης

Κάτω κιγκλίδωμα

Λίστα εξαρτημάτων κιγκλιδώματος για το τμήμα των 2,44 m:
Το μέγιστο μήκος μεταξύ περιβλημάτων στύλου είναι 2,3 m.
Κεφαλή περιβλήματος
στύλου

Επάνω κιγκλίδωμα

Κανάλι Η επάνω
κιγκλιδώματος

Υποστήριγμα επάνω
κιγκλιδώματος

Τετράγωνα
κάγκελα
Περίβλημα
στύλου

Καλούπια βάσης
περιβλήματος στύλου

Κάτω
κιγκλίδωμα

Υποστήριγμα κάτω κιγκλιδώματος

Μπλοκ
σύνθλιψης

Σημείωση: Τα μήκη του κιγκλιδώματος θα ποικίλλουν ελαφρώς, λόγω της διαδικασίας κατασκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα
κιγκλιδώματα θα κοπούν στο σωστό μήκος με το μοτίβο των οπών κεντραρισμένο μεταξύ των στύλων, προτού τα στερεώσετε.
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Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Απαιτούμενα εργαλεία και αναλώσιμα:
Προφίλ επάνω κιγκλιδώματος

•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρικό τρυπάνι
Γυαλιά προστασίας
Μετροταινία
Αλφάδι
Τρίγωνο ξυλουργού
Πριόνι με φαλτσογωνίες

•
•

Μολύβι
Ρυθμιζόμενη γωνία ξυλουργού

Προφίλ κάτω κιγκλιδώματος
Πριν από την εγκατάσταση του κιγκλιδώματος: Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με τις ζώνες, σχετικά με τις απαιτήσεις φορτίου και τις απαιτήσεις
χώρου κάτω, για τα κιγκλιδώματα. Όλες οι υποστηριζόμενες δομές πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς. Οι
συνοικιακές οργανώσεις ή/και οι ιστορικές συνοικίες ενδέχεται να προσδιορίζουν το μέγεθος, την τοποθέτηση και τον τύπο του κιγκλιδώματος. Εφόσον απαιτείται
από τις τοπικές αρχές και τους κανονισμούς, καταθέστε αιτήσεις για αδειοδότηση. Πριν από την εγκατάσταση, εξασφαλίστε τη συμμόρφωση. Οι απαιτήσεις του
τοπικού οικοδομικού κανονισμού θα υπερκεράζουν πάντοτε όλες τις προτεινόμενες διαδικασίες και τις μετρήσεις στην ακόλουθη εγκατάσταση. Οι ακόλουθες οδηγίες
εγκατάστασης προορίζονται για εφαρμογή ως γενικές οδηγίες με βάση τις κοινές πρακτικές ανέγερσης που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.
Όταν το μήκος του επάνω και του κάτω κιγκλιδώματος είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ των στύλων, κόψτε τα άκρα και του επάνω και του κάτω
κιγκλιδώματος για τη διατήρηση ομοιόμορφων αποστάσεων μεταξύ των κάγκελων. Ωθήστε τα καλούπια της βάσης του περιβλήματος του στύλου επάνω από τον
κάθε στύλο, προτού εγκαταστήσετε τα κάτω κιγκλιδώματα και πιέστε στέρεα, ωσότου να φθάσουν στη θέση τους.

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Τουλάχιστον 38 mm από το άκρο του
κιγκλιδώματος έως το κάγκελο

Εγκατάσταση κιγκλιδώματος: Κόψτε και τα δύο άκρα του κιγκλιδώματος για να διατηρήσετε ομοιόμορφες τις αποστάσεις μεταξύ κάγκελων. Έχει μεγάλη σημασία
το να διασφαλίσετε ότι το σημάδι περικοπής δεν επηρεάζει τα κάγκελα αφού τοποθετηθεί. Προσαρμόστε τις γραμμές περικοπής, για να διατηρήσετε ομοιόμορφες
τις αποστάσεις μεταξύ κάγκελων.
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Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των στύλων από
το κάτω κιγκλίδωμα. Κεντράρετε το μοτίβο οπών,
στη συνέχεια επισημάνετε τα σημεία κοπής.
Ελέγξτε την εφαρμογή.

3

5,5 mm

Κεντράρετε το κάτω κιγκλίδωμα με το επάνω
κιγκλίδωμα. Επισημάνετε και κόψτε στο κατάλληλο
μήκος.
Σημείωση: Προτού εγκαταστήσετε το κιγκλίδωμα,
ελέγξτε ότι οι στύλοι είναι κατακόρυφοι και ισόπεδοι.
Καλύψτε 10 x 10 cm στύλους ή υποστήριγμα
τοποθέτησης επιφάνειας Fiberon με περίβλημα
στύλου και ελέγξτε τις αποστάσεις. Οι στύλοι
πρέπει να είναι κατακόρυφοι και προς τις δύο
διευθύνσεις. Τοποθετήστε καλούπια βάσης
περιβλήματος στύλου επάνω από το περίβλημα
στύλου και ωθήστε τα προς τα κάτω, επάνω στην
επιφάνεια του δαπέδου.

Ευθυγραμμίστε τη ράβδο H και κόψτε τα μοτίβα
οπών του κάτω κιγκλιδώματος. Σημειώστε το
μήκος του κάτω κιγκλιδώματος επάνω στη ράβδο
H και, στη συνέχεια, αφαιρέστε 5,5 mm από αυτή
τη μέτρηση στο κάθε άκρο της ράβδου H (11 mm
συνολικά για να χωρά το πάχος του επάνω
υποστηρίγματος) και σημειώστε. Κόψτε τη ράβδο
H και αφήστε την στην άκρη για το βήμα 7.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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7

4

11

Στοιχείο
ευθυγράμμισης

Εξωτερική
πλευρά

Εσωτερική
πλευρά

Σημείωση: Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι το κάτω κιγκλίδωμα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Το κάτω κιγκλίδωμα διαθέτει ένα στοιχείο
ευθυγράμμισης στο επάνω μέρος, το οποίο θα
πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά κήπου
του κιγκλιδώματος, απέναντι από την εσωτερική
πλευρά.

Ωθήστε τον οδηγό κάγκελων στο απέναντι άκρο των
κάγκελων. Εισαγάγετε πλήρως το επάνω μέρος
των κάγκελων μέσα στο κανάλι του κιγκλιδώματος
αλουμινίου με ράβδο H.
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Χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πρότυπο
βιδώματος, στερεώστε με τις παρεχόμενες
αυτοκοχλιοτέμνουσες βίδες 4,8 x 16 mm.
12
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Μετρήστε και κόψτε όλα τα κάγκελα στο απαιτούμενο
μήκος. Αφαιρέστε τον οδηγό κάγκελων από το
πλαίσιο κιγκλιδώματος. Τοποθετήστε σε επίπεδη
επιφάνεια και τοποθετήστε τα κάγκελα μέσα στις
προ-κομμένες υποδοχές.

Τοποθετήστε το επάνω μέρος των κάγκελων
εφαρμοστά επάνω στο εσωτερικό της επάνω
ράβδου H. Κεντράρετε τα κάγκελα κάτω από
τις οπές των βιδών πλευρικής τοποθέτησης.
Δουλεύοντας από το ένα άκρο προς το άλλο,
στερεώστε το κάθε κάγκελο χρησιμοποιώντας τις
παρεχόμενες βίδες επίπεδης κεφαλής 4,2 x 38 mm.
Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
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Εντοπίστε το πρότυπο του υποστηρίγματος της
κάτω γραμμής Symmetry (περιέχεται στο κιβώτιο
του περιβλήματος στύλου και στο κουτί του κιτ
του κιγκλιδώματος). Τοποθετήστε και στερεώστε
τα κάτω υποστηρίγματα, χρησιμοποιώντας το
πρότυπο του κάτω υποστηρίγματος, φροντίζοντας
ώστε η μακριά πλευρά του υποστηρίγματος να
βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του στύλου.
Το πρότυπο θα δημιουργήσει ένα διάκενο 7,6 cm
κάτω από το κάτω κιγκλίδωμα.
13

Σημείωση: Τα υποστηρίγματα υποδεικνύουν ποια
πλευρά θα είναι στραμμένη εσωτερικά.

10
Ευθυγραμμίστε το κάτω κιγκλίδωμα με τα κάγκελα
στο ίδιο άκρο με τον οδηγό κάγκελων.
Ξεκινώντας από το ένα άκρο, συγκρατήστε
το κάθε κάγκελο στέρεα επάνω στο στοιχείο
ευθυγράμμισης στο κάτω κιγκλίδωμα και
στερεώστε τα κάγκελα στο κάτω κιγκλίδωμα με τις
παρεχόμενες βίδες 4,8 x 38 mm. Μη σφίξετε τη
βίδα υπερβολικά.
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Εισαγάγετε επάνω υποστηρίγματα μέσα στην
κοιλότητα της ράβδου H αλουμινίου, λαμβάνοντας
υπ' όψιν τα βέλη κατεύθυνσης.

Εάν χρειαστεί, μετρήστε και περικόψτε το μπλοκ
σύνθλιψης στο απαιτούμενο τελικό μήκος.
Στερεώστε το μπλοκ σύνθλιψης στη βάση,
χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα επίπεδης
κεφαλής.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Κατά προσέγγιση κέντρο σε ένα τμήμα
κιγκλιδώματος με ζυγό αριθμό κάγκελων

Τοποθετήστε προσεκτικά το προσυναρμολογημένο
γέμισμα κιγκλιδώματος μεταξύ των στύλων και, στη
συνέχεια, χαμηλώστε το αργά επάνω από τα κάτω
υποστηρίγματα, ωσότου εδράσει πλήρως.
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Τοποθετήστε το επάνω κιγκλίδωμα επάνω από
τη διάταξη του γεμίσματος και χαμηλώστε το
προσεκτικά στη θέση του.
20
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Περίπου 1/3 και 2/3
με ζυγό αριθμό κάγκελων

Ξεκινώντας από το ένα άκρο του κιγκλιδώματος,
στερεώστε το επάνω κιγκλίδωμα με τις παρεχόμενες
βίδες των 48 mm μεταξύ του στύλου και του πρώτου
κάγκελου (εάν υπάρχει χώρος), στο κέντρο του
επάνω κιγκλιδώματος και, κατά προσέγγιση μεταξύ
κάθε δεύτερου και τρίτου κάγκελου στο γέμισμα.

Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 1,83 m,
τοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση στο
εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος, στο κατάλληλο
κεντρικό σημείο.
Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 2,44 m,
τοποθετήστε τα δύο μπλοκ σύνθλιψης και τις
βάσεις στο εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος,
κατά προσέγγιση στα σημεία 1/3 και 2/3.
15

Κεντράρετε τη ράβδο H επάνω στον στύλο και
ελέγξτε εάν το κιγκλίδωμα είναι κατακόρυφο.

21
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Στερεώστε τα επάνω υποστηρίγματα με τις
παρεχόμενες βίδες 4,8 x 64 mm.
Προδιατρυπήστε τις δύο οπές με μια μύτη των
3 mm, προσέχοντας να μην τρυπήσετε μέσα
από το επάνω μέρος του κάτω κιγκλιδώματος.
Στερεώστε με τις παρεχόμενες βίδες. Μη σφίξετε τη
βίδα υπερβολικά.

Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση κολλώντας τις
κεφαλές του στύλου στη θέση τους με μια κόλλα
εξωτερικού τύπου υψηλής ποιότητας.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Στερεώστε με τις παρεχόμενες αυτοκοχλιοτέμνουσες
βίδες 4,8 x 64 mm. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Μετρήστε και κόψτε όλα τα κάγκελα στο απαιτούμενο
μήκος. Αφαιρέστε τον οδηγό κάγκελων από το
πλαίσιο κιγκλιδώματος. Τοποθετήστε σε επίπεδη
επιφάνεια και τοποθετήστε τα κάγκελα μέσα στις
προ-κομμένες υποδοχές.
7

4
1
Στοιχείο
ευθυγράμμισης
Εξωτερική
πλευρά
Εσωτερική
πλευρά

Εξωτερική
πλευρά

Για εγκατάσταση γωνιωτής γραμμής, τα
υποστηρίγματα γραμμής θα χρειαστεί να
τοποθετηθούν με το γωνιωτό άκρο στην εξωτερική
πλευρά του κιγκλιδώματος.
Σημείωση: Αυτό είναι το αντίθετο από τις ενδείξεις
στο υποστήριγμα γραμμής για την εγκατάσταση του
κιγκλιδώματος βασικής γραμμής.
2

Εσωτερική
πλευρά

Σημείωση: Πριν από την κοπή της γωνίας του κάτω
κιγκλιδώματος για την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι το κάτω κιγκλίδωμα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Το κάτω κιγκλίδωμα διαθέτει ένα στοιχείο
ευθυγράμμισης στο επάνω μέρος, το οποίο θα
πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά κήπου
του κιγκλιδώματος, απέναντι από την εσωτερική
πλευρά.
5
Συναρμολογήστε το γέμισμα ευθυγραμμίζοντας το
κάτω κιγκλίδωμα με τα κάγκελα στο ίδιο άκρο με
τον οδηγό κάγκελων.
Ξεκινώντας στο ένα άκρο, συγκρατήστε το
κάθε κάγκελο στέρεα επάνω στο στοιχείο
ευθυγράμμισης στο κάτω κιγκλίδωμα και
στερεώστε τα κάγκελα στο κάτω κιγκλίδωμα με τις
παρεχόμενες βίδες 4,8 x 38 mm. Μη σφίξετε τη
βίδα υπερβολικά.

5,5 mm - 6,4 mm

8
Το πρότυπο μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί για
τον εντοπισμό του ύψους του υποστηρίγματος της
γραμμής. Η ευθυγράμμιση πλευρά με πλευρά θα
πρέπει να είναι έκκεντρη κατά 5,5 mm - 6,4 mm
από την εσωτερική πλευρά του κιγκλιδώματος, για
πλήρη εγκατάσταση 45 μοιρών.
Σημείωση: Εάν το υποστήριγμα δεν είναι ελαφρώς
έκκεντρο, το επάνω κιγκλίδωμα μπορεί να εξέχει
από την πίσω όψη της γωνίας και να εκτείνεται μέσα
στο γωνιακό φαλτσοκόψιμο.

5

Κεντράρετε το μοτίβο οπών στο κάτω κιγκλίδωμα,
μεταξύ των στύλων. Μετρήστε, μεταφέρετε το
μήκος και τις γωνίες κοπής. Μεταφέρετε το μήκος
και τη γωνία στο επάνω κιγκλίδωμα και κόψτε.
Όταν μεταφέρετε το μήκος και τις γωνίες κοπής στη
ράβδο H, θυμηθείτε να αφαιρέσετε 5,5 mm από
το κάθε άκρο για να υπάρχει χώρος για τα επάνω
υποστηρίγματα.

Ωθήστε τον οδηγό κάγκελων στο απέναντι άκρο των
κάγκελων. Εισαγάγετε πλήρως το επάνω μέρος
των κάγκελων μέσα στο κανάλι του κιγκλιδώματος
αλουμινίου με ράβδο H.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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9

Συναρμολογήστε και προσαρτήστε το μπλοκ
σύνθλιψης, εφαρμόζοντας τις οδηγίες για τα
τυπικά κιγκλιδώματα γραμμής.
Τοποθετήστε το επάνω μέρος των κάγκελων
εφαρμοστά επάνω στο εσωτερικό της επάνω
ράβδου H. Κεντράρετε τα κάγκελα κάτω από
τις οπές των βιδών πλευρικής τοποθέτησης.
Δουλεύοντας από το ένα άκρο προς το άλλο,
στερεώστε το κάθε κάγκελο χρησιμοποιώντας τις
παρεχόμενες βίδες επίπεδης κεφαλής 4,2 x 38 mm.
Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Τοποθετήστε προσεκτικά το κάτω κιγκλίδωμα,
τα κάγκελα και τη ράβδο H επάνω από τα κάτω
υποστηρίγματα και, στη συνέχεια, χαμηλώστε τα
προσεκτικά στη θέση τους και στερεώστε τα επάνω
υποστηρίγματα με τις παρεχόμενες βίδες 4,8 x
64 mm.

12

10

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εισαγάγετε τα επάνω υποστηρίγματα στην
κοιλότητα της ράβδου αλουμινίου H, ελέγχοντας
ότι το επάνω υποστήριγμα έχει τοποθετηθεί μεταξύ
των ορίων της ράβδου H. Εάν το υποστήριγμα
βρίσκεται εκτός των ορίων, το επάνω κιγκλίδωμα
δεν θα χωρά επάνω από τη ράβδο H και το
υποστήριγμα. Στερεώστε με τις παρεχόμενες
αυτοκοχλιοτέμνουσες βίδες 4,8 x 16 mm.

Τοποθετήστε το επάνω κιγκλίδωμα επάνω από
τη διάταξη του γεμίσματος και χαμηλώστε το
προσεκτικά στη θέση του.
13

Ξεκινώντας από το ένα άκρο του κιγκλιδώματος,
στερεώστε το επάνω κιγκλίδωμα με τις παρεχόμενες
βίδες των 48 mm μεταξύ του στύλου και του πρώτου
κάγκελου (εάν υπάρχει χώρος), στο κέντρο του
επάνω κιγκλιδώματος και, κατά προσέγγιση μεταξύ
κάθε δεύτερου και τρίτου κάγκελου στο γέμισμα.
Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση κολλώντας τις
κεφαλές του στύλου στη θέση τους με μια κόλλα
εξωτερικού τύπου υψηλής ποιότητας.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Το μέγιστο μήκος μεταξύ των
περιβλημάτων στύλου που
μετρώνται σε σειρά με το
προστατευτικό κιγκλίδωμα δεν
μπορεί να είναι λιγότερο από
12,7 cm από το πλήρες μήκος

1

Τοποθετήστε 10 x 10 cm στύλους στις
προκαθορισμένες θέσεις, καλύψτε με περίβλημα
στύλου και ελέγξτε τις αποστάσεις. Οι στύλοι
πρέπει να είναι κατακόρυφοι και προς τις δύο
διευθύνσεις. Τοποθετήστε καλούπια βάσης
περιβλήματος στύλου επάνω από το περίβλημα
στύλου και ωθήστε τα προς τα κάτω, επάνω στην
επιφάνεια του δαπέδου.

3

Μεταφέρετε τη γωνία της σκάλας και στα δύο
άκρα του κάτω κιγκλιδώματος και κόψτε το κάτω
κιγκλίδωμα στο απαιτούμενο μήκος και γωνία.
Ελέγξτε εάν η τοποθέτηση είναι εφαρμοστή και
κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.
4

2

Μεταφέρετε τη γωνία της σκάλας στα κάγκελα και
κόψτε τα κάγκελα στο επιθυμητό μήκος.
Οι οικοδομικοί κανονισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι
αναφορικά με τις επιτρεπόμενες γωνίες και τα
πλάτη. Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλεύεστε
τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τον
οικοδομικό κανονισμό και να σχεδιάζετε αντίστοιχα
τα κλιμακοστάσια. Αφήνετε επαρκή χώρο για την
τοποθέτηση κουπαστής, εάν χρειάζεται.

5

Σημείωση: Η κλίση της σκάλας μπορεί να είναι 30
έως 37 μοίρες.
Σημείωση: Τα μήκη του κιγκλιδώματος θα
ποικίλλουν ελαφρώς, λόγω της διαδικασίας
κατασκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα κιγκλιδώματα θα
κοπούν στο σωστό μήκος.

Χρησιμοποιήστε ένα υποστήριγμα 2,54 x 10 cm
ή παρόμοιο, για τη γεφύρωση τουλάχιστον τριών
κλιμακοστασίων, προκειμένου να διαπιστώσετε
τη γωνία του κλιμακοστασίου. Τοποθετήστε το
κάτω κιγκλίδωμα μεταξύ των στύλων της σκάλας.
Κεντράρετε το μοτίβο οπών μεταξύ των στύλων,
αφήνοντας τουλάχιστον 41 mm από το άκρο του
κιγκλιδώματος έως τις διανοιγμένες οπές των
κάγκελων.

7

Για να κόψετε τη ράβδο H, τοποθετήστε πρώτα
τη ράβδο H στο πλάι, με τις οπές να βρίσκονται
πλησιέστερα στο κομμένο κάτω κιγκλίδωμα. Το
κάτω κιγκλίδωμα θα πρέπει να είναι τοποθετημένο
με το επάνω μέρος προς τα πάνω. Ευθυγραμμίστε
ολόκληρο το μοτίβο με το κομμένο κάτω κιγκλίδωμα.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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6

12

9

Μεταφέρετε το μήκος του
κιγκλιδώματος στη ράβδο H.

κομμένου

κάτω

7

Αφαιρέστε τον οδηγό κάγκελων από το πλαίσιο
κιγκλιδώματος. Τοποθετήστε σε επίπεδη επιφάνεια
και τοποθετήστε τα κάγκελα μέσα στις προκομμένες υποδοχές.

Σημείωση: Οι βίδες θα πρέπει να διατρυπούν
πλήρως το κάγκελο.
Στερεώστε τα υπόλοιπα τοποθετημένα κάγκελα στο
άλλο άκρο. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

10
13

Ευθυγραμμίστε το ακραίο κάγκελο με
προτρυπημένη οπή στο κάτω κιγκλίδωμα.
Χαράξτε τη γωνία της σκάλας στο πλάι της ράβδου
H και στα δύο άκρα.

8

την

Ξεκινώντας στο ένα άκρο, συγκρατήστε το κάθε
κάγκελο στέρεα επάνω στο στοιχείο ευθυγράμμισης
στο κάτω κιγκλίδωμα και βιδώστε τις βίδες
παράλληλα με τα κάγκελα όχι κατακόρυφα προς το
κάτω κιγκλίδωμα. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

11

Εισαγάγετε τα επάνω υποστηρίγματα της σκάλας
στην κεντρική κοιλότητα στην επάνω ράβδο Η.
Σκαλίστε μια δεύτερη γραμμή στα 5,5 mm μέσα
από την πρώτη.

14

Σημείωση: Έτσι υπάρχει χώρος για το πάχος του
επάνω υποστηρίγματος.
Το συνολικό μήκος της ράβδου Η θα είναι 11 mm
βραχύτερο από το κομμένο κάτω κιγκλίδωμα.

Μετακινήστε τον οδηγό κάγκελων στο άκρο του
επάνω κιγκλιδώματος των κάγκελων.
Αρχίζοντας από το ένα άκρο, βιδώστε το ακραίο
κάγκελο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη
σταυρόβιδα στην προτρυπημένη οπή στο πλάι της
ράβδου αλουμινίου Η.

Στερεώστε τα επάνω υποστηρίγματα στη ράβδο
Η χρησιμοποιώντας δύο αυτοκοχλιοτέμνουσες
σταυρόβιδες 16 mm. Μη σφίξετε τη βίδα
υπερβολικά.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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21

18

15

Κατά προσέγγιση κέντρο σε
ένα τμήμα κιγκλιδώματος με
ζυγό αριθμό κάγκελων

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, τρυπήστε
εκ των προτέρων τις οπές για το υποστήριγμα
στον στύλο, με μια μύτη των 3 mm - 4 mm, για να
διασφαλίσετε την ακριβή τοποθέτηση και την πλήρη
εισαγωγή της βίδας, ειδικότερα καθώς αυξάνεται η
γωνία της σκάλας.

Τοποθετήστε προσεκτικά το προσυναρμολογημένο
γέμισμα κιγκλιδώματος μεταξύ των στύλων και, στη
συνέχεια, χαμηλώστε το αργά επάνω από τα κάτω
υποστηρίγματα, ωσότου εδράσει πλήρως.
22

Στερεώστε τα κάτω υποστηρίγματα της σκάλας
στο στύλο, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες
αυτοκοχλιοτέμνουσες σταυρόβιδες στο επιθυμητό
ύψος. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
Περίπου 1/3 και 2/3
με ζυγό αριθμό κάγκελων

16

Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 1,83 m,
τοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση στο
εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος, στο κατάλληλο
κεντρικό σημείο.

Προτού συναρμολογήσετε το μπλοκ σύνθλιψης,
μεταφέρετε τη γωνία της σκάλας στο άκρο του
μπλοκ σύνθλιψης και κόψτε στο επιθυμητό μήκος.

Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 2,44 m,
τοποθετήστε τα δύο μπλοκ σύνθλιψης και τις
βάσεις στο εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος,
κατά προσέγγιση στα σημεία 1/3 και 2/3.
19

Κεντράρετε τη ράβδο H επάνω στον στύλο και
ελέγξτε εάν το κιγκλίδωμα είναι κατακόρυφο.

17
23

Στερεώστε το μπλοκ σύνθλιψης στη βάση του
μπλοκ σύνθλιψης με μια παρεχόμενη βίδα 4,2 mm.
Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Προδιατρυπήστε τις δύο οπές με μια μύτη των
3 mm, προσέχοντας να μην τρυπήσετε μέσα από
το επάνω μέρος του κάτω κιγκλιδώματος.
20
Αρχίζοντας από πάνω, στερεώστε τη ράβδο Η
στους στύλους και στα δύο άκρα, χρησιμοποιώντας
τις παρεχόμενες αυτοκοχλιοτέμνουσες σταυρόβιδες
4,8 x 64 mm. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Στερεώστε το μπλοκ σύνθλιψης στο κάτω
κιγκλίδωμα, χρησιμοποιώντας τις δύο παρεχόμενες
βίδες 4,2 mm. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

9

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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24

Τοποθετήστε το επάνω κιγκλίδωμα επάνω από
τη διάταξη του γεμίσματος και χαμηλώστε το
προσεκτικά στη θέση του.
25

Ξεκινώντας από το ένα άκρο του κιγκλιδώματος,
στερεώστε το επάνω κιγκλίδωμα με τις
παρεχόμενες βίδες των 48 mm μεταξύ του στύλου
και του πρώτου κάγκελου (εάν υπάρχει χώρος),
στο κέντρο του επάνω κιγκλιδώματος και, κατά
προσέγγιση μεταξύ κάθε δεύτερου και τρίτου
κάγκελου στο γέμισμα.
26

Τέλος, τοποθετήστε και κολλήστε την κεφαλή
στύλου επάνω από το περίβλημα στύλου.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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3

7

Τοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση στο
εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος, στο κατάλληλο
κεντρικό σημείο.
Στερεώστε το κιγκλίδωμα CVS με μια βίδα 4,8 mm.
Σημείωση: Προετοιμάστε το επάνω κιγκλίδωμα, το
κάτω κιγκλίδωμα και τη ράβδο H και προσαρτήστε
τα υποστηρίγματα του κάτω κιγκλιδώματος στους
στύλους, εφαρμόζοντας τις οδηγίες τοποθέτησης
του τυπικού κιγκλιδώματος 1,83 m πριν από την
τοποθέτηση CVS.

4

Τρυπήστε εκ των προτέρων δύο οπές με μια μύτη
των 3 mm και στερεώστε με τις παρεχόμενες βίδες.
Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
8

Σημείωση: Τα πάνελ CVS προορίζονται για μέγιστο
μήκος κιγκλιδώματος 1,83 m, μόνο για εγκατάσταση
γραμμής.
Επανατοποθετήστε το κάτω κιγκλίδωμα επάνω
από τα υποστηρίγματα του κάτω κιγκλιδώματος
που είχαν εγκατασταθεί προηγουμένως.

1
Τρυπήστε εκ των προτέρων τις υπόλοιπες οπές και
στερεώστε με μια βίδα 4,8 mm.

9

5

Τοποθετήστε και κεντράρετε το κιγκλίδωμα
αλουμινίου CVS επάνω από το κάτω κιγκλίδωμα.
Το κιγκλίδωμα αλουμινίου θα πρέπει να είναι
απολύτως ευθυγραμμισμένο (πρόσωπο) με το
στοιχείο ευθυγράμμισης στο κάτω κιγκλίδωμα.
2

Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα μεταξύ τους
και μετρήστε από το επάνω μέρος του κάτω
κιγκλιδώματος για να προσδιορίσετε την τοποθέτηση
ύψους του επάνω υποστηρίγματος στον στύλο.
6

Τρυπήστε εκ των προτέρων μια οπή 3 mm διαμέσου
του κάτω κιγκλιδώματος, χρησιμοποιώντας το
κιγκλίδωμα αλουμινίου CVS, ως πρότυπο.

11

Μετρήστε και περικόψτε το μπλοκ σύνθλιψης στο
απαιτούμενο τελικό μήκος. Στερεώστε το μπλοκ
σύνθλιψης στη βάση, χρησιμοποιώντας την
παρεχόμενη βίδα επίπεδης κεφαλής.

Τοποθετήστε το κάτω στεγανοποιητικό CVS επάνω
από το κάτω κιγκλίδωμα και πατήστε μέσα στο
κανάλι αλουμινίου.
10

Στερεώστε τη ράβδο H στους στύλους, προσέχοντας
να είναι επίπεδη.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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11

14

Εισαγάγετε το φύλλο ακρυλικού, τοποθετώντας
το υπό γωνία προς τα επάνω από την εσωτερική
πλευρά του προστατευτικού κιγκλιδώματος.
Τοποθετήστε το επάνω κιγκλίδωμα επάνω από τη
ράβδο H και χαμηλώστε το προσεκτικά στη θέση
του. Κεντράρετε το κανάλι αλουμινίου CVS κάτω
από τη ράβδο H.

17

Τρυπήστε εκ των προτέρων μια οπή των 3 mm για
μια βίδα 4,8 x 38 mm.

15
18

12

Εισάγετε το επάνω κιγκλίδωμα CVS μέσα στη
ράβδο H.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες για να
διατηρήσετε το επάνω κιγκλίδωμα Symmetry και τα
κανάλια CVS στερεωμένα καλά μεταξύ τους.
Στερεώστε το κιγκλίδωμα CVS διαμέσου
της ράβδου Η και επάνω στο επάνω
κιγκλίδωμα, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες
αυτοκοχλιοτέμνουσες βίδες 4,8 x 48 mm.

Ωθήστε προσεκτικά το φύλλο ακρυλικού πλήρως
μέσα στο επάνω στεγανοποιητικό, ωσότου εισαχθεί
πλήρως μέσα στο επάνω κιγκλίδωμα. Θα πρέπει
απλώς να έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται
επάνω από το κάτω στεγανοποιητικό, όταν έχει
τοποθετηθεί με τις σωστές αποστάσεις.
16

13

Στερεώστε το κάτω κιγκλίδωμα διαμέσου του
υποστηρίγματος
του
κάτω
κιγκλιδώματος,
τρυπώντας εκ των προτέρων μια οπή των 3 mm
για μια βίδα 4,8 x 38 mm.
19

Κεντράρετε το ακρυλικό πάνελ επάνω από το
κάτω στεγανοποιητικό και, στη συνέχεια, τραβήξτε
το προσεκτικά προς τα κάτω, ωσότου εδράσει
πλήρως.

Κεντράρετε το επάνω στεγανοποιητικό CVS κάτω
από το επάνω κιγκλίδωμα και κουμπώστε το στη
θέση του.

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση κολλώντας τις
κεφαλές του στύλου στη θέση τους.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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3

Στερεώστε τα υπόλοιπα κάγκελα μέσα στο κάτω
κιγκλίδωμα. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

4

6

Εισαγάγετε πλήρως τα επάνω υποστηρίγματα και
στα δύο άκρα της ράβδου αλουμινίου Η με το βέλος
στραμμένο προς τα επάνω.

7

Σημείωση: Προετοιμάστε το επάνω κιγκλίδωμα, το
κάτω κιγκλίδωμα και τη ράβδο H και προσαρτήστε
τα υποστηρίγματα του κάτω κιγκλιδώματος στους
στύλους, εφαρμόζοντας τις οδηγίες τοποθέτησης
του τυπικού κιγκλιδώματος 1,83 m πριν από την
τοποθέτηση κάγκελων αλουμινίου.

Στερεώστε με αυτοκοχλιοτέμνουσες βίδες 4,8 x
16 mm. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
1
τη
ράβδο
αλουμινίου
H
Τοποθετήστε
ευθυγραμμισμένη με τα κάγκελα, με τις πλευρικές
οπές πλησιέστερα στο επάνω μέρος των κάγκελων
στραμμένες προς τα επάνω.

8

5
Μετρήστε και περικόψτε το μπλοκ σύνθλιψης στο
απαιτούμενο τελικό μήκος, εάν χρειάζεται.

Τοποθετήστε το κάτω κιγκλίδωμα σε μια επίπεδη
επιφάνεια, με το στοιχείο ευθυγράμμισης προς
τα κάτω. Ευθυγραμμίστε το κάγκελο με τις
προτρυπημένες οπές στο κάτω κιγκλίδωμα.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το πρότυπο του
υποστηρίγματος, απαιτείται η χρήση ενός μπλοκ
σύνθλιψης ύψους 95 mm.
Στερεώστε το μπλοκ σύνθλιψης στη βάση του
μπλοκ σύνθλιψης με μια παρεχόμενη βίδα 4,2 x
25 mm.

2

Σημείωση: Η βίδα θα είναι τοποθετημένη έκκεντρα
στο μπλοκ σύνθλιψης.
Εισαγάγετε την παρεχόμενη βίδα 4,8 x 38 mm μέσα
από τις οπές στη ράβδο H και στο κέντρο (“X”) των
πτερυγίων στο εσωτερικό του κάγκελου. Βιδώστε
τη βίδα, ωσότου στερεωθεί. Μη σφίξετε τη βίδα
υπερβολικά.
Εισαγάγετε την παρεχόμενη βίδα 4,8 x 38 mm μέσα
από την οπή και στο κέντρο (“X”) των πτερυγίων
στο εσωτερικό του κάγκελου. Μη σφίξετε τη βίδα
υπερβολικά.

13

Σημείωση: Σφηνώστε τη ράβδο H με ένα αποστατικό
13 mm – 16 mm, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα
κάγκελα θα παραμείνουν κατακόρυφα προς τη
ράβδο Η, κατά τη στερέωση.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Κατά προσέγγιση κέντρο σε ένα τμήμα
κιγκλιδώματος με ζυγό αριθμό κάγκελων

Τοποθετήστε προσεκτικά τα συναρμολογημένα
κιγκλιδώματα και τα κάγκελα ανάμεσα στους
στύλους και επάνω από τα κάτω υποστηρίγματα
που είχαν στερεωθεί προηγουμένως. Χαμηλώστε
προσεκτικά το συγκρότημα, ωσότου το κάτω
κιγκλίδωμα να εδράσει πλήρως επάνω στα κάτω
υποστηρίγματα.
Περίπου 1/3 και 2/3
με ζυγό αριθμό κάγκελων

12

Στερεώστε το επάνω κιγκλίδωμα χρησιμοποιώντας
τις παρεχόμενες αυτοκοχλιοτέμνουσες βίδες 4,8 x
48 mm, ξεκινώντας όσο το δυνατόν πλησιέστερα
στο στύλο και, στη συνέχεια, κατανέμοντας
ομοιόμορφα τις υπόλοιπες βίδες.

15

Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 1,83 m,
τοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση στο
εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος, στο κατάλληλο
κεντρικό σημείο.
Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 2,44 m,
τοποθετήστε τα δύο μπλοκ σύνθλιψης και τις
βάσεις στο εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος,
κατά προσέγγιση στα σημεία 1/3 και 2/3.
10

Ελέγξτε εάν η επάνω ράβδος Η είναι κατακόρυφη
και ισόπεδη. Στερεώστε τη διάταξη, βιδώνοντας
τις παρεχόμενες αυτοκοχλιοτέμνουσες βίδες
4,8 x 64 mm μέσα από τις οπές στα επάνω
υποστηρίγματα. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
13

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση κολλώντας τις
κεφαλές στύλων στα περιβλήματα στύλων με μια
κόλλα εξωτερικού τύπου υψηλής ποιότητας.
Αφαιρέστε τη βάση και τρυπήστε εκ των προτέρων,
χρησιμοποιώντας μια μύτη τρυπανιού 3 mm.
Επανατοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη
βάση και στερεώστε με μια παρεχόμενη βίδα 4,2 x
25 mm. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Τοποθετήστε το επάνω κιγκλίδωμα επάνω από τη
ράβδο Η και χαμηλώστε το προσεκτικά στη θέση
του, ωσότου εδράσει πλήρως.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Το μέγιστο μήκος μεταξύ των
περιβλημάτων στύλου που
μετρώνται σε σειρά με το
προστατευτικό κιγκλίδωμα δεν
μπορεί να είναι λιγότερο από
12,7 cm από το πλήρες μήκος

1

Τοποθετήστε 10 x 10 cm στύλους στις
προκαθορισμένες θέσεις, καλύψτε με περίβλημα
στύλου και ελέγξτε τις αποστάσεις. Οι στύλοι
πρέπει να είναι κατακόρυφοι και προς τις δύο
διευθύνσεις. Τοποθετήστε καλούπια βάσης
περιβλήματος στύλου επάνω από το περίβλημα
στύλου και ωθήστε τα προς τα κάτω, επάνω στην
επιφάνεια του δαπέδου.

3

Μεταφέρετε τη γωνία της σκάλας και στα δύο
άκρα του κάτω κιγκλιδώματος και κόψτε το κάτω
κιγκλίδωμα στο απαιτούμενο μήκος και γωνία.
Ελέγξτε εάν η τοποθέτηση είναι εφαρμοστή και
κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

4

2

Οι οικοδομικοί κανονισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι
αναφορικά με τις επιτρεπόμενες γωνίες και τα
πλάτη. Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλεύεστε
τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τον
οικοδομικό κανονισμό και να σχεδιάζετε αντίστοιχα
τα κλιμακοστάσια. Αφήνετε επαρκή χώρο για την
τοποθέτηση κουπαστής, εάν χρειάζεται.
Σημείωση: Η κλίση της σκάλας μπορεί να είναι 30
έως 37 μοίρες.
Σημείωση: Τα μήκη του κιγκλιδώματος θα
ποικίλλουν ελαφρώς, λόγω της διαδικασίας
κατασκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα κιγκλιδώματα θα
κοπούν στο σωστό μήκος.

Για να κόψετε τη ράβδο H, τοποθετήστε πρώτα
τη ράβδο H στο πλάι, με τις οπές να βρίσκονται
πλησιέστερα στο κομμένο κάτω κιγκλίδωμα. Το
κάτω κιγκλίδωμα θα πρέπει να είναι τοποθετημένο
με το επάνω μέρος προς τα πάνω. Ευθυγραμμίστε
ολόκληρο το μοτίβο με το κομμένο κάτω κιγκλίδωμα.

Χρησιμοποιήστε ένα υποστήριγμα 2,54 x 10 cm
ή παρόμοιο, για τη γεφύρωση τουλάχιστον τριών
κλιμακοστασίων, προκειμένου να διαπιστώσετε
τη γωνία του κλιμακοστασίου. Τοποθετήστε το
κάτω κιγκλίδωμα μεταξύ των στύλων της σκάλας.
Κεντράρετε το μοτίβο οπών μεταξύ των στύλων,
αφήνοντας τουλάχιστον 41 mm από το άκρο του
κιγκλιδώματος έως τις διανοιγμένες οπές των
κάγκελων.

15

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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5

Μεταφέρετε το μήκος του
κιγκλιδώματος στη ράβδο H.

κομμένου

κάτω

Τοποθετήστε το κομμένο κάτω κιγκλίδωμα σε μια
επίπεδη επιφάνεια. Ευθυγραμμίστε το κομμένο
άκρο του στρογγυλού μεταλλικού κάγκελου με την
επάνω επιφάνεια του κάτω κιγκλιδώματος.
Σημείωση: Εάν απαιτείται προσαρμοσμένη
γωνία, κόψτε το άκρο που είναι γωνιωτό από το
εργοστάσιο, αφήνοντας το τετράγωνο άκρο όπως
είναι. Έτσι θα είναι δυνατή η σωστή έδραση όταν
γίνεται στερέωση του επάνω μέρους των κάγκελων,
σε μεταγενέστερη φάση της εγκατάστασης.

6

11

Αφήστε να εδράσουν πλήρως όλα τα κάγκελα μέσα
στις βάσεις. Στερεώστε πρώτα ένα ακραίο κάγκελο,
χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες επίπεδης
κεφαλής 4,2 x 38 mm.

12

9

Χαράξτε τη γωνία της σκάλας στο πλάι της ράβδου
H και στα δύο άκρα.

7
Στερεώστε τα κάγκελα χρησιμοποιώντας τις
παρεχόμενες βίδες 4,8 x 38 mm, προσέχοντας
να εισαγάγετε τη βίδα μέσα στο κέντρο (“X”) του
κάγκελου. Ενδέχεται να χρειαστεί να τρυπήσετε
ελαφρώς
υπερβολικά
τις
εργοστασιακά
διανοιγμένες οπές, κινώντας παλινδρομικά την
κινούμενη μύτη, παράλληλα προς το κιγκλίδωμα.
Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Στρέψτε τη ράβδο Η προς τα υπόλοιπα κάγκελα,
εισαγάγοντάς τα μέσα στις βάσεις, ξεκινώντας από
το στερεωμένο άκρο και προχωρώντας προς το
άλλο άκρο. Στερεώστε το άλλο ακραίο κάγκελο και,
στη συνέχεια, τα υπόλοιπα κάγκελα γεμίσματος.
Σημείωση: Κατά τη στερέωση, είναι σημαντικό
να διασφαλίζετε ότι τα κάγκελα είναι επίπεδα.
Σφηνώστε τη ράβδο H με ένα αποστατικό 13 mm
– 16 mm, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κάγκελα
θα παραμείνουν πλήρως τοποθετημένα, κατά τη
στερέωση.

Συνεχίστε να εργάζεστε από το ένα άκρο,
ωσότου όλα τα κάγκελα να στερεωθούν στο κάτω
κιγκλίδωμα.
Σκαλίστε μια δεύτερη γραμμή στα 5,5 mm μέσα
από την πρώτη.

10

13

Σημείωση: Έτσι υπάρχει χώρος για το πάχος του
επάνω υποστηρίγματος.
Το συνολικό μήκος της ράβδου Η θα είναι 11 mm
βραχύτερο από το κομμένο κάτω κιγκλίδωμα.

Εισαγάγετε τις στρογγυλές βάσεις κάγκελων μέσα
στη ράβδο Η αλουμινίου, φροντίζοντας ώστε η
γωνιωτή οπή να είναι σωστά προσανατολισμένη
και η διαμπερής οπή να ευθυγραμμίζεται με τις
πλευρικές οπές στη ράβδο Η.

Τοποθετήστε τα επάνω υποστηρίγματα στη ράβδο
Η, φροντίζοντας να τοποθετηθούν πλήρως.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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19

17

Στερεώστε με τις παρεχόμενες αυτοκοχλιοτέμνουσες
βίδες 4,8 x 16 mm.

Κατά προσέγγιση κέντρο σε ένα τμήμα
κιγκλιδώματος με ζυγό αριθμό κάγκελων

15
Τοποθετήστε προσεκτικά το προσυναρμολογημένο
γέμισμα κιγκλιδώματος μεταξύ των στύλων και, στη
συνέχεια, χαμηλώστε το αργά επάνω από τα κάτω
υποστηρίγματα, ωσότου εδράσει πλήρως.
20
Περίπου 1/3 και 2/3
με ζυγό αριθμό κάγκελων

Στερεώστε τα κάτω υποστηρίγματα της σκάλας
στο στύλο, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες
αυτοκοχλιοτέμνουσες σταυρόβιδες στο επιθυμητό
ύψος. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.
Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, σας
συνιστούμε θερμά να τρυπήστε εκ των προτέρων
τις οπές για το υποστήριγμα στον στύλο, με μια μύτη
των 3 mm - 4 mm, για να διασφαλίσετε την ακριβή
τοποθέτηση και την πλήρη εισαγωγή της βίδας,
ειδικότερα καθώς αυξάνεται η γωνία της σκάλας.

Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 1,83 m,
τοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση στο
εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος, στο κατάλληλο
κεντρικό σημείο.
Για τμήματα κιγκλιδωμάτων των 2,44 m,
τοποθετήστε τα δύο μπλοκ σύνθλιψης και τις
βάσεις στο εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος,
κατά προσέγγιση στα σημεία 1/3 και 2/3.
18

16

Κεντράρετε τη ράβδο H επάνω στον στύλο και
ελέγξτε εάν το κιγκλίδωμα είναι κατακόρυφο.

21

Κόψτε το μπλοκ σύνθλιψης στο απαιτούμενο
μήκος. Στερεώστε το μπλοκ σύνθλιψης στη βάση
του μπλοκ σύνθλιψης με μια παρεχόμενη βίδα 4,2
x 25 mm.
Σημείωση: Η βίδα θα είναι τοποθετημένη έκκεντρα
στο μπλοκ σύνθλιψης.

Τοποθετήστε το μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση στο
εσωτερικό του κάτω κιγκλιδώματος και εντοπίστε
τις δύο οπές βιδών. Αφαιρέστε τη βάση και
τρυπήστε εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας
μια μύτη τρυπανιού 3 mm. Επανατοποθετήστε το
μπλοκ σύνθλιψης και τη βάση και στερεώστε με μια
παρεχόμενη βίδα 4,2 x 25 mm. Μη σφίξετε τη βίδα
υπερβολικά.

17

Αρχίζοντας από πάνω, στερεώστε τη ράβδο Η
στους στύλους και στα δύο άκρα, χρησιμοποιώντας
τις παρεχόμενες αυτοκοχλιοτέμνουσες σταυρόβιδες
4,8 x 64 mm. Μη σφίξετε τη βίδα υπερβολικά.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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Τοποθετήστε το επάνω κιγκλίδωμα επάνω από τη
ράβδο Η και χαμηλώστε το προσεκτικά στη θέση
του, ωσότου εδράσει πλήρως.
23

Ξεκινώντας από το ένα άκρο του κιγκλιδώματος,
στερεώστε το επάνω κιγκλίδωμα με τις
παρεχόμενες βίδες των 48 mm μεταξύ του στύλου
και του πρώτου κάγκελου (εάν υπάρχει χώρος),
στο κέντρο του επάνω κιγκλιδώματος και, κατά
προσέγγιση μεταξύ κάθε δεύτερου και τρίτου
κάγκελου στο γέμισμα.
24

Τέλος, τοποθετήστε και κολλήστε την κεφαλή
στύλου επάνω από το περίβλημα στύλου.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ή επικοινωνήστε με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα.
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