INSTRUCCIONS DE MONTATGE
E KIT CORREDISSA
CORRED

PORTES TECNIQUES ISERN

ACCESSORIS KIT (EMBALATGE
E DE 102X8X5):
PERFIL GUIA DE 1 METRE + RODA GUIA: Collar roda i tallar guia sobrant.

FRENS EMBOCADURA OCULTS

SUPORT GUIADOR: 1.5cm més alt que mida fulla (sense rodes)
rodes

2 FRENS AMB TOPALL (opcional): Principi I final recorregut + encast 10x10x10

JOC 2 RODES: Encast de 6.5x2.1cm a 8cm cantell.

GUIADOR INFERIOR: Regata 13x6mm a 3mm cantell.
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1. El primer és escollir porta, essent mínim 1.5cm més alta i 2cm més ample que el forat d’obra. Si la porta és
6cm més ample aconseguim ocultar el suport guiador.
2. La segona operació serà encastar rodes i fer regata guiador inferior, i en cas de voler posar topalls cònics a
terra (per donar major estabilitat) també fer l’encast.
a. Fer regata de 13x6mm a 3/4mm del cantell de la porta.
b. Fer encast rodes de 2.1(ample)x6.5(llarg)x4.5(fondo)cm a 8cm de cada costat de la porta i alineats.
c. (opcional): fer encast topalls cònics de 10x10x10 a un o dos costats de la porta, segons convingui.
3. Collar suport guiador 1.5cm més amunt que la mida de la fulla(sense rodes)i en funció de l’ample de la porta:
a. Si la porta es mida justa (2cm més forat), l’hem de posar repartit entre el forat i la paret.
b. Si la porta es mínim 3cm més ample, l’hem de posar enrasada a forat obra o tapeta lateral (ídem foto)
4. Collar roda estabilitzadora a perfil guia al costat embocadura i presentar perfil per tallar sobrant.
5. Col·locar el perfil guia a la ranura del suport guiador, presentar la porta i collar el perfil a la porta.
6. Collar el guiador inferior a terra; l’habitual serà que estigui enrasat al forat i a 4.2cm de la paret, però dependrà
del recorregut que li vulguem donar.
*Per fer-ho potser haurem de treure la port, collar guiador inferior, i tornar a posar la porta.
7. Posar frens: on correspongui per tal que la porta tingui el recorregut desitjat.
a. Frens amb topall cònics; collats a terra al final de carrera. Per tal que freni a l’encast de 10x10x10 de la porta.
b. Frens ocults; on calguin per tal de tenir el recorregut de la porta desitjat.
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Mecanització porta pel kit corredissa:
REGATA GUIADOR 13X6mm
RESTA
3.5mm
4mm (FULLA 40mm O MÉS 5mm)

ENCAST RODES
6.5X2.1X4.5cm

ENCAST RODES

3mm (FULLA 40mm O MÉS 5mm)

8cm

Opcional: encast fre cònic vist de 10x10x10. Tindrem major rigidesa amb la porta tancada que amb els frens
ocults, però amb la porta oberta veurem els frens collats a terra..

Collar accessoris
Collar roda estabilitzadora
superior al perfil guia pel
costat embocadura de la porta
i tallar el perfil sobrant de
l’altre costat.

Collar estabilitzador inferior a
la porta pel costat contrari a
l’embocadura, per no ratllar
sòcol.
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Presentar la porta a forat i marcar al
lateral pel costat en què obrirem la
porta.

Collar suport on hem fet la marca
lateral i 16mm més
m alt que la mida de
la porta (sense rodes).
rodes)
203=204.5

Si decidim posar frens oculto; els
collarem a cada costat inferior de la
porta.
En caso de posar frens cònics,
realitzem un encast a cada lateral de
10x10x10.


211= 212.6

Col·locar
car la porta a forat (centrada al
suport guiador) i collar el perfil
per a la
part superior de la porta.
po
Collar estabilitzador inferior
inferi a porta
per no rallar sòcol.
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Collar roda estabilitzadora al perfil
d’alumini pel costat de l’embocadura
de la porta, tallar el perfil sobrant i
col·locar-lo a la ranura del suport.

Mecanitzar (trepanar o fresar) les
rodes inferiors a 8cm de cada costat
de la porta. Encast de 6.5x2x4.5cm
Fer la ranura 1.3x0.4cm pel guiador
inferior.

Comprovar que la porta funcioni,
tenim la opció de desplaçar tant
suport guiador com frens sense
necessitat de fer nous forats.
Collar guiador inferior a terra amb la
porta totalment alineada.

Un cop collat guiador inferior hem de
desmuntar alguns accessoris per
introduir la porta:
Sistema amb frens cònics treure’n 1.
Altre sistema treure perfil guia.
Una cop encaixada tornar a muntar.

Anexo frenos inferiores: en caso de que el ancho de la puerta lo permita, podemos dejar la regata inferior de guiador sin salir por las esquinas
y asi nos ahorramos de colocar ningún tipo de freno.
freno

Accessoris kit corredissa:

