
Как да монтирате
 Вашият корниз, 

лесно и бързо сами.

за да бъде красиво



1. Винтоверт и 
перфоратор за 
бетон

2. Ролетка

3. Молив

4. Ъглошлайф
или ножовка

5. Бургия 6 мм 
и 3 мм

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ  ÌÀÒÅÐÈÀËÈ
и инструменти, преди да започнете с монтажа.

5. Видии и дюбели



ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ 
двуканален алуминиев корниз

Първа стъпка
Разопаковайте корниза внимателно, за да не нараните неговата външност и цялост. 

Втора стъпка
Поставете на пода алуминиевата релса с плоската страна нагоре. 
Маркирайте и разпробийте отвори с бургия 3 мм между двата канала на корниза. 
Отворите се разпробиват на разстояние един от друг през 0,70см или в зависимост 
от размера на корниза. 
Пример: За корниз от 2.00м е нужно да се разпробият 3 бр. отвори през 0,70 см. 

за да бъде красиво

Трета стъпка
След като е разпробит корниза е нужно да нанесете тези размери върху тавана,
към който ще окачате корниза. Поставя се корниза на тавана и се бележи с молив
местата за монтаж.

Четвърта стъпка
А/ бетон 
С помощта на бургия 6 мм и перфоратора за бетон е нужно да се разпробият и 
отворите за монтаж на корниза в тавана. 
В/ гипсокартон
С помощта на винтоверт се навива дювела в гипсокартона. 

Пета стъпка
Във вече разпорбитите отвори в тавана поставете нужните монтажни дюбели, 
които са с дебелина от 6мм.
Сложете корниза на тавана и с помощта на винтоверт, закрепете монтажния болт. 

Шеста стъпка
Когато вече е монтиран корниза върху тавана, остава да окачите пердето и завесите. 
Окачете кукичките върху пердетата и завесите, и нанижете куките в улеите на корниза.
Пъхнете стоперите в края на каналите отляво и отдясно, така ще предотвратите изнизва-
нето на пердетата и завесите. 

Двуканален алуминиев корниз с универсално приложение за всеки тип интериор. 
Профилът е семпъл, с елегантна и изчистена визия.Малката му височина позволява 
да бъде скрит от плътната завеса, както и го прави чудесен избор за случаите, при 
които дограмата стига до тавана, без да се възпрепятства отварянето на прозорците.

В цената е включена стандартна окомплектовка:
- кукички - в комплекта са включени по 10 бр за л.м. на канал. 
Кукичката служи за връзка между пердето и релсата на корниза.
- стопери - 2   бр за канал. 
Поставят се в края на корниза, за да се избегне изнизването на пердето.



ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ 
едноканален алуминиев корниз

Първа стъпка
Разопаковайте корниза внимателно, за да не нараните неговата външност и цялост. 

Втора стъпка
В комплекта получавате монтажни планки за таван, с помощта на които се закрепва
върху тавана едноканалният алуминиев корниз. Планките не са фиксирани върху релсата. 
Нанизват се в улея на релсата и се стягат с помощта на клещи.

за да бъде красиво

Трета стъпка
Поставя се корниза на тавана с предварително затегнати планки. 
По тях се бележи мястото за разпробиване.

Четвърта стъпка
А/ бетон
С помощта на бургия 6 мм и перфоратора за бетон е нужно да се разпробият и 
отворите за монтаж на корниза в тавана. 
В/ гипсокартон
С помощта на винтоверт се навива дювела в гипсокартона. 

Пета стъпка
Във вече разпорбитите отвори в тавана поставете нужните монтажни дюбели, 
които са с дебелина от 6мм.
Сложете корниза на тавана и с помощта на винтоверт, закрепете монтажния болт. 

Шеста стъпка
Когато вече е монтиран корниза върху тавана, остава да окачите пердето и завесите. 
Окачете кукичките върху пердетата и завесите, и нанижете куките в улеите на корниза.
Пъхнете стоперите в края на каналите отляво и отдясно, така ще предотвратите изнизва-
нето на пердетата и завесите. 

Едноканален алуминиев корниз с универсално приложение за всеки тип интериор. 
Профилът е семпъл, с елегантна и изчистена визия. Малката му височина позволява 
да бъде скрит от плътната завеса, както и го прави чудесен избор за случаите, при 
които дограмата стига до тавана, без да се възпрепятства отварянето на прозорците. 

В цената е включена стандартна окомплектовка:
- кукички - в комплекта са включени по 10 бр за л.м. на канал. 
Кукичката служи за връзка между пердето и релсата на корниза.
- стопери - 2   бр за канал. 
Поставят се в края на корниза, за да се избегне изнизването на пердето.
- монтажни планки за таван - броя се определя според размера на корниза.  


