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MONTAŻ DO ELEWACJI
Instalacja kratek jest prosta i intuicyjna, można je mocować pionowo, poziomo lub ukośnie. W zestawie 
z każdą kratką dostarczamy pięć haków mocujących - wliczonych w cenę kratki. Zależnie od podłoża, do 
którego kratki mają być mocowane należy użyć odpowiednich śrub - zazwyczaj będą to kołki rozporowe, 
ale też kotwy chemiczne, blachowkręty itp., śruby mocujące nie są elementem zestawu.

W przypadku instalowania większej ilości kratek zasada montażu się nie zmienia - każdą kratkę
mocuje się niezależnie, na pięciu hakach mocujących.

Za pomocą blaszek dociskowych mocno przykręcić 
wszystkie haki do kratki; krótsze ramię haka skierowane 
ku górze. Przykręcić po dwa haki na górze, dwa na dole, 
jeden pośrodku.

Zalecane rozmieszczenie
haków mocujących

Podłużny otwór montażowy 8 mm w haku umoż-
liwia nieznaczną korektę w pionie; luzując blaszki 
dociskowe można korygować położenie kratki 
w poziomie.

Przyłożyć kratkę do ściany  w pożądanym miejscu, 
odznaczyć miejsce wiercenia otworu do przykręcenia 
jednego z górnych haków.

Lekko przykręcić górny hak do ściany śrubą - kołkiem 
rozporowym, lub inną, uprzednio dobraną do podłoża 
śrubą. 

Ustalić właściwe położenie kratki. Zaznaczyć pozostałe 
miejsca wiercenia, wywiercić otwory i mocno przykręcić 
wszystkie haki.
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Kratki zamocowane na elewacji mogą posłużyć osobom nieodpowiedzialnym i/ lub nieletnim jako 
„drabina” do wspięcia się na znaczną wysokość. Należy mieć to na uwadze planując zastosowanie 
kratek do pnączy, zwłaszcza na terenach o nieograniczonym dostępie.
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MONTAŻ DO ELEWACJI OCIEPLONYCH

MONTAŻ NA PODKONSTRUKCJI

Mocowanie podwójne "2L" poprzez tuleje dystansowe

Mocowanie podwójne "2L"
- dwa złożone przeciwstawnie
haki „L”, skręcone śrubą.

Kratka na pięciu standardowych hakach mocujących z długimi kołka-
mi rozporowymi. Może się sprawdzić przy grubym tynku i/lub lekkim 
pnączu.

Kratka na hakach podwójnych z długimi kołkami rozporowymi. Złączone 
ze sobą przeciwstawnie dwa haki tworzą jedno mocowanie. Duża powie-
wrzchnia mocowania i dwa kołki zwiększają wytrzymałość mocowania. 
Kratkę mocuje 10 kołków rozporowych.

Kratka na hakach podwójnych z długimi kołkami rozporowymi i tulejami 
dystansowymi. Rury polipropylenowe o średnicy około 20 mm docina 
się na bieżąco w trakcie montażu na grubość izolacji i tynku. Miejsca
przebicia izolacji na styku haka mocującego i otworu montażowego na-
leży starannie uszczelnić. Montaż wymaga precyzji i jest czasochłonny.

Proponujemy rozpatrzyć trzy warianty montażu. Wytrzymałośc mocowań
zależy od wielu czynników, dlatego decyzja o sposobie montażu należy 
do inwestora, w razie wątpliwości sugerujemy przeprowadzenie prób.

Mocowanie dużej ilości kratek na elewacji ocieplonej wiąże się
z wykonaniem dużej ilości otworów montażowych, a co za tym idzie 
z powstaniem wielu punktów przebicia izolacji i potencjalnie 
mostków termicznych. Sugerujemy rozważyć posadzenie pnączy 
samoczepnych, inny system wsporczy lub montaż kratek na dedy-
kowanej podkonstrukcji. 

Kratki można w łatwy sposób montować na podkonstrukcji z kształtowników stalowych rozmieszczonych 
pionowo, zabetonowanych w podłożu i przymocowanych do elewacji solidnymi kotwami chemicznymi. 
Podkonstrukcja może przylegać do tynku elewacji lub zostać zamocowana z pożądanym dystansem. 
W mniejszej skali taki montaż można z powodzeniem realizować używając drewnianych kantówek.

Mocowanie kratek może być wykonane na nakładkę lub pomiędzy słupami podkonstrukcji
- z użyciem naszego mocowania typu „S”.

Kratki można mocować do elewacji ocieplonych, jednak należy pamiętać że pokryte cienkowarstwowym tynkiem materiały termoizo-
lacyjne zazwyczaj cechuje mała wytrzymałość na ściskanie. Punkty mocowania kratek mogą być przeciążone i pod ciężarem porośniętej 
pnączem kratki tynk może się odkształcać prowadząc do powstawania nieszczelności i uszkodzeń elewacji.
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Zalecane rozmieszczenie
haków mocujących

Kratki na podkonstrukcji
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Śrubka M6x16, blaszka dociskowa, podkładka
z tworzywa, blaszka nośna (25x42 mm), podkładka
i nakrętka, wkręt do drewna 5x50. Stalowe elementy
są ocynkowane galwanicznie.

Precyzyjnie rozplanować rozstaw i osadzić słupki  
Rozstaw słupków = szerokość kratki +2x dystans 
kratki od słupka. Wariant A: dystans od 7 do 16 mm, 
 B: od 25 do 35 mm, C: 3 mm.

Sprawdzoną metodą jest też działanie w odwrotnej 
kolejności - przymocowanie kratek do słupków na 
leżąco, po czym stawianie całego układ do pionu 
i osadzenie słupków w kotwach.

Przykręcić blaszki nośne mocowań do słupków
(wariant A i B) - po trzy mocowania na jeden bok 
kratki - na dole, na górze i pośrodku.  
 Umieszczając mocowania bezpośrednio pod poziomymi 
drutami kratki uzyskamy pewność że nie zsunie się ona 
nawet gdyby elementy nie były mocno dokręcone.

Przyłożyć kratkę, przykręcić blaszki mocujące dołą-
czonymi śrubkami. W wariantach A i B zastosowanie 
podkładki z tworzywa jest opcjonalne, w wariancie C 
jest zalecane.
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Rozstaw słupków
= szerokość kratki + 2x dystans kratki od słupka

Nasze kratki wyposażone w mocowania typu „S” można instalować na kilka sposobów do słupków drewnianych
i stalowych, ścian murowanych, żelbetu, kamienia itp.; mogą być mocowane w pionie lub w poziomie. Kratki można 
przykręcać wykorzystując blaszki nośne z podłużnym otworem do regulacji (wariant A i B), lub używając jedynie 
blaszki dociskowej i podkładki z tworzywa (wariant C). W zestawie dostarczamy wkręty do drewna, w przypadku
innych podłoży należy zaopatrzyć się w odpowiednie śruby - kołki rozporowe, blachowkręty itp. Słupki powinny być 
solidnie kotwione w podłożu, ponieważ porośnięte pnączami kratki mogą być narażone na duże siły wiejących wiatrów. 
Nie dostarczamy słupków ani kotew.

Blaszka nośna mocowania wyposażona jest w podłużny otwór; 
przesuwając w nim śrubę z blaszką dociskową reguluje się odległość 
kratki od słupka, blaszkę można obrócić o 180 stopni zmieniając
w ten sposób zakres regulacji.

Mocowania typu „S” umożliwiają montaż we wszystkich trzech zilustrowanych poniżej wariantach.

Wariant A
Dystans krawędzi kratki od
słupka regulowany w zakresie
od 7 do 16 mm

Wariant C
Dystans krawędzi kratki od
słupka jest stały: 3 mm

Wariant B
Dystans krawędzi kratki od
słupka regulowany w zakresie
od 25 do 35 mm

Montaż kratki z pominięciem elementu nośnego wykorzystuje
jedynie giętą blaszkę dociskową, podkładkę z tworzywa i wkręt.
Elementy mocujące są ledwie widoczne ale wymagany jest
precyzyjny rozstaw słupków.

MONTAŻ DO SŁUPKÓW

WARIANTY MONTAŻU


