
Фиксирайте първо неподвижното стъкло, 
като го осигурите добре срещу изплъзване 
или изваждане от детайлите за закрепване. 
Убедете се, че стъклото е стабилно и 
сигурно закрепено преди да продължите.
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Намерете предварително оразмерената шина  S002-8-2
от комплекта, поставете носещите пети , S002-4-2
наложете я върху отворите на фиксираното стъкло. 
Пробийте в нея отвори с диаметър ф8мм в центъра 
на профила по остта.

Нивелирайте шината , така че отворите на S002-8-2
стъклото и на шината да съвпаднат и сглобете 
държачите шина-стъкло S002-2-2.

Бележете така нивелираната шина  в S002-8-2
насрещните стени, разглобете и монтирайте 
държачите стена-шина  с дюбелите и S002-4-2
винтовете от комплекта към стената.

Стъпка 1

Примерна инструкция за монтаж на 
плъзгаща система за стъкло

Стъпка 2
S002-4-2



Преди последното монтиране на носещата шина 
нанижете и стоперите от комплекта с S002-5-2 
гумичките навътре в такава посока, че да посрещат 
горните ролки . S002-1-2
Сглобете шината към стъклото посредством държачи 
шина-стъкло  и фиксирайте двата края на S002-2-2
шината към стените посредством държачи 
шина-стена S002-4-2.

стопер S002-5-2

 S002-4-2

A

Сглобете шината към стъклото посредством 
държачи шина-стъкло  и фиксирайте двата края S002-2-2
на шината към стените посредством държачи 
шина-стена S002-4-2.
При необходимост регулирайте.
Затегнете и се уверете, че носещата шина и 
фиксираното стъкло са здраво и надежно 
свързани и конструкцията е стабилна и без напрежения.

Регулиране ексцентрично ± 2

Стъпка 3

Стъпка 4



Закрепете ролките  на стъклото и го поставетеS002-1-2
върху шината така, че профила на ролките да съвпадне 
с профила на шината.
Нивелирайте стъклото и отбележете в каква позиция 
трябва да се инсталира подовия водач  към S014-6-1
стъклото спрямо пода така, че стълкото на вратата да 
се движи свободно без да запира никъде по целия 
работен ход.

Затегнете ролките на така нивелираната и прогонена 
плъзгаща се врата и монтирайте ограничителите S002-3-2
под шината в съответните отвори на стъклото, като регулирате 
с ексцентричния болт.
Ограничете движението на вратата посредством стоперите 
така , че да ви бъде максимално комфортно но не допускайте 
стъклото да се спира от друго освен от стоперите на системата.

Регулиране ексцентрично ± 2

Стъпка 5

Стъпка 6



S014-11-2

S014-11-2

При Вариант 2 се фиксират страничните 
неподвижни стъкла, като ги осигурите 
добре срещу изплъзване или изваждане 
от детайлите на закрепване.(стъпка 1)
Убедете се, че стъклото е стабилно и 
сигурно закрепено преди да продължите.
После закрепете предварително оразмерените 
шини  с помощта на носещите пети  S002-8-2 S002-4-2
и конектора шина-шина 90 градуса .(стъпка 2 и 3).S001-3-1
Следват стъпки 4, 5 и 6.

Плъзгащата система от закалено стъкло и части алфа сега е готова за употреба.
Не прилагайте голяма сила върху вратата при нейното отваряне и затваряне, за да
избегнете разрушаването на системата, а от там и евентуални наранявания, които 
могат да възникнат за вас и хората около вас. 
Металните части на системата се мият само с вода. Всякакви препарати, които са 
агресивни към метал, могат да доведат до корозия или разваляне на блясъка на 
полираните части.

Вар.2

Общи съвети:

Опция:

При Вариант 3 фиксирайте страничното 
неподвижното стъкло, като го осигурите 
добре срещу изплъзване или изваждане 
от детайлите на закрепване.(стъпка 1) 
Убедете се, че стъклото е стабилно и 
сигурно закрепено преди да продължите.
После закрепете предварително оразмерената 
шина  с помощта на конектор S002-8-2
шина-стъкло  към фиксираното странично S014-11-2
стъкло и носещите пети (стъпка 2 и 3)S002-4-2.
Следват стъпки 4, 5 и 6.

Вар.3

S001-3-1

Ф12мм.

76мм.

21мм.


