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WARUNKI:

Profile aluminiowe zosta³y wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi:
§ Norma PN-EN 573-3 – Aluminium i stopy aluminium. Sk³ad chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie.
§ Norma PN-EN 755-2:2008 – Aluminium i stopy aluminium. Prêty, rury i kszta³towniki wyciskane.
§ Norma PN-EN 755-9:2008 – Aluminium i stopy aluminium. Prêty, rury i kszta³towniki wyciskane.
§ Norma PN-EN 12020-2:2008 – Aluminium i stopy aluminium. Kszta³towniki wyciskane precyzyjne 

ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063.
§ Norma PN-EN 22768-1:1999 – Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i k¹towych bez 

indywidualnych oznaczeñ tolerancji.
§ Norma PN-EN 227868-2:1999 – Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez 

indywidualnych oznaczeñ tolerancji.
§ Norma EN 14024:2004 – Kszta³towniki metalowe z przek³adk¹ termiczn¹. W³aœciwoœci 

mechaniczne. Wymagania, sprawdzenie i badania dla oceny.
§ QUALANOD:2004 – Wymagania znaku jakoœci QUALANOD dla anodowania aluminium w 

roztworach kwasu siarkowego.
§ QUALICOAT:2002 – Wymagania Techniczne Znaku Jakoœci QUALICOAT dla farb, lakierów i pow³ok 

proszkowych na aluminium do celów architektonicznych.

Profile surowe przeznaczone s¹ do u¿ytku wewnêtrznego, na zewnêtrz zalecamy stosowanie profili 
anodowanych. Malowanie profili metod¹ proszkow¹.

Listwa napinaj¹ca wykonana jest z tworzywa PCV, odpornego na promienie UV oraz dzia³anie warunków 
atmosferycznych. Mo¿na j¹ malowaæ na dowolny kolor.

ZALECENIA DOTYCZ¥CE MONTA¯U:

1. Zalecamy monta¿ konstrukcji w temperaturze od 5 do 30 ºC.
2. Listwê napinaj¹c¹ nabijaæ ostro¿nie m³otkiem plastikowym lub gumowym.
3. Zalecamy najpierw zamocowanie ramy aluminiowej na fasadzie budynku, a nastêpnie nabicie winylu.
4. Maksymalny zalecany rozmiar ramy: proponujemy aby jeden z wymiarów nie przekracza³ 2,00 

m.,natomiast drugi wymiar mo¿e byæ praktycznie nieskoñczenie d³ugi. Przy tej wielkoœci ramy 
napiêcie tkaniny bêdzie odpowiednie. Maksymalny wymiar ramy otwieranej to 5,00 x 1,50 m – 
mocowanie do œciany.

25. W przypadku nabijania tkaniny przekraczaj¹cej powierzchniê 8m  zalecamy zabezpieczyæ listwê 
napinaj¹c¹ na rogach blachowkrêtami przytwierdzonymi do profilu.

6. Zalecamy mocowanie uchwytów k¹towych uniwersalnych do fasady lub konstrukcji, podnoœników 
oraz profili rozporowych do ramy aluminiowej w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 80 cm.

7. W¹¿ uszczelniaj¹cy zapobiega wydostawaniu siê œwiat³a na zewn¹trz ramy otwieranej.
8. Do monta¿u uk³adu elektrycznego wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnieñ.
9. Za monta¿ i konserwacjê uk³adu elektrycznego nie ponosimy odpowiedzialnoœci.

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji monta¿u, folderach reklamowych oraz zaleceniach s¹ jedynie 
sugesti¹ skierowan¹ do monta¿ystów. System SAKORAM mo¿na adoptowaæ dowolnie wed³ug w³asnego 
uznania. Nie ponosimy jednak wtedy odpowiedzialnoœci za wadliwoœæ konstrukcji.
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1.1. Docinamy profile do odpowiedniego 
rozmiaru.

1.2. Umieszczamy odpowiedni¹ iloœæ suwaków 
mocuj¹cych (gwintowanych) w szczelinach 
profili.

1.3. Dok³adamy dociête profile i ³¹czymy je 
poprzez dokrêcenie do uchwytu k¹towego. 
Œruba wkrêcana jest w suwak mocuj¹cy.

Mocowanie uchwytów k¹towych i ³¹czenie profili 2
2.1. Przed skrêceniem profili umieszczamy 
odpowiedni¹ iloœæ suwaków mocuj¹cych w 
szczelinach profili.

2.2. Dokrêcamy uchwyt k¹towy dok³adaj¹c go 
prostopadle do profila aluminiowego - tak aby 
tylna œciana uchwytu przylega³a do krawêdzi 
profila.

2.3. Mocujemy ramê dokrêcaj¹c uchwyt k¹towy 
do fasady / konstrukcji.

W profilu PA5000 i PA6000 do profila przylega krótszy bok uchwytu k¹towego - 
przy profilach PA/PS 125x25 i PA/PS 52x25 - przylega bok d³u¿szy.

Monta¿ ramy do fasady budynku lub konstrukcji

3Nabijanie tkaniny na ramê aluminiow¹
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4 Metody ³¹czenia profili oraz monta¿ podnoœnika

3.1. Docinamy tkaninê do wymiaru konstruowanej ramy 
zostawiaj¹c zapas 5-7 cm na ka¿dym z boków.

3.2. Rozci¹gamy tkaninê na ramie uk³adaj¹c j¹ w 
po¿¹dany sposób.

3.3. Wzd³u¿ górnej krawêdzi nabijamy odcinki listwy PCV 
(odcinek = ok. 10 cm), a nastêpnie po jej bokach i na dole 
ramy aluminiowej – pamiêtaj¹c o naci¹gniêciu tkaniny.

3.4. Zabijamy docelow¹ listwê napinaj¹c¹. 
Zaczynaj¹c od góry, nastêpnie boki i dó³ ramy – 
zastêpujemy nabite wczeœniej odcinki listwy.

3.5. Brzeszczotem lub innym ostrym 
narzêdziem docinamy nadmiar listwy 
napinaj¹cej pod k¹tem 45 stopni. 
No¿ykiem odcinamy nadmiar tkaniny.

UWAGA! Poprawna metoda nabijania 
tkaniny polega na do³o¿eniu zewnêtrznego 
rantu listwy do profila, a nastêpnie 
umiarkowanymi uderzeniami plastikowego 
m³otka zabijamy wewnêtrzny rant listwy w 
szczelinê profila.

Przy wielkoœci ramy przekraczaj¹cej 3 metry zaleca siê 
zamocowanie koñcówek listew PCV - blachowkrêtami.

£¹czenie profili na szerokoœæ
Do ³¹czenia profili PA/PS s³u¿¹ z³¹cza 
profili 9 i 10. Mocuje siê je za pomoc¹ œrub 
i suwaków mocuj¹cych umieszczonych w 
szczelinach profili.

szczeliny 
profili

£¹czenie profili na d³ugoœæ

Do ³¹czenia profili na d³ugoœæ s³u¿y z³¹cze 
G, które sk³ada siê z d³ugiego suwaka 
gwintowanego, œrub oraz nawierconego 
p³askownika.

Monta¿ podnoœnika ramy

Podnoœnik ramy przytwierdza siê do 
profili za pomoc¹ suwaków mocuj¹cych 
(3 szt.). Strona monta¿u podnoœnika 
wyznacza stronê otwierania ramy.


	sakoramy-instrukcja-outside.pdf
	Strona 1

	sakoramy-instrukcja-inside.pdf
	Strona 1


