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INSTRUKCJA MONTAŻU KURTYN PASKOWYCH 

RUROWYCH 

 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić kompletność 
dostarczonych elementów! 

 

Rys. 1 Narzędzia potrzebne do montażu 

 

Montaż kurtyn paskowych rurowych 
 

 
Rys. 2 Elementy mocowania ZWR-A pod nadprożem 
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Rys. 3 Elementy mocowania ZWR-D przed nadprożem 

 

1. Jeśli zasłona jest szersza niż 6 m, należy połączyć elementy rury nośnej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 1) za 

pomocą łączników. 

2. Jeden koniec rury zamknąć za pomocą zaślepki krańcowej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 2). 

3. Nasunąć na rurę: uchwyty mankietowe (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 3), rurki dystansujące (Rys. 2 i Rys. 3 

pkt. 4), oraz zaciski rurowe (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 5a). 

4. Zamknąć drugi koniec rury za pomocą zaślepki krańcowej (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 2). 

5. Złożoną rurę zamocować do nadproża w zależności od wybranego sposobu mocowania (Rys. 5 i 

Rys. 6 pkt. a i b).  Do montażu najlepiej używać kołków rozporowych, kołków szybkiego montażu 

lub kotew chemicznych – w zależności od rodzaju podłoża. 

6. Pojedyncze płaty folii (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 6), nakładać na gwintowane kołki uchwytów 

mankietowych (Rys. 2 i Rys. 3 pkt. 3), a następnie przykręcić za pomocą płytki przyciskowej (Rys. 

2 i Rys. 3 pkt. 7), oraz podkładki i nakrętki.  Sposób nakładania folii pokazano na Rys. 7.  

7. Sprawdzić długość folii przy podłodze – pas powinien być na równi z posadzką. Jeżeli pas folii 

okaże się za długi, należy go dociąć.  

8. Po poprawnym przykręceniu folii powinna ona w całości zamykać otwór. 

 

  
 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne mocowanie uchwytów 
mankietowych do pasów folii. Każde, nawet milimetrowe niedokładności mogą 
skutkować  dużymi odchyleniami pasów od pionu.  
 
Pas folii po zamontowaniu musi równać się z podłogą. Nie może być ani za krótki, 
ani zbyt długi. Zbyt długi pas grozi zerwaniem go po najechaniu wózka 
widłowego, natomiast zbyt krótkie pasy nie zapewniają odpowiednej 
izolacyjności odgradzanego obszaru. 
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Montaż systemu przesuwnego 

 
Rys. 4 Elementy systemu przesuwnego ZWR-C 

1. Zamocować szynę prowadzącą do nadproża (Rys. 4 pkt. c) i wpuścić do niej wózki.  Do montażu 

najlepiej używać kołków rozporowych, kołków szybkiego montażu lub kotew chemicznych – w 

zależności od rodzaju podłoża. 

2. Jeśli zasłona jest szersza niż 6 m, należy połączyć elementy rury nośnej (Rys. 4 pkt. 1) za pomocą 

łączników. 

3. Jeden koniec rury zamknąć za pomocą zaślepki krańcowej (Rys. 4 pkt. 2). 

4. Nasunąć na rurę: uchwyty mankietowe (Rys. 4 pkt. 3). rurki dystansujące (Rys. 4 pkt. 4). oraz 

aparaty toczne (Rys. 4 pkt. 5b). 

5. Złożoną rurę zamocować do szyny prowadzącej (Rys. 5 i Rys. 6 pkt. c) za pomocą aparatów 

tocznych (Rys. 4 pkt. 5b). 

6. Pojedyncze płaty folii (Rys. 4 pkt. 6) nakładać na gwintowane kołki uchwytów mankietowych 

(Rys. 4 pkt. 3), a następnie przykręcić za pomocą płytki przyciskowej (Rys. 4 pkt. 7) oraz 

podkładki i nakrętki.  Sposób nakładania folii pokazano na Rys. 7. 

7. Po jednej stronie szyny prowadzącej zamocować urządzenie ustalające (poza otworem) oraz 

zderzak krańcowy dla ograniczenia drogi przesuwu. Następnie po przeciwnej stronie należy 

zamocować stoper końcowy.  

8. Sprawdzić długość folii przy podłodze – pas powinien być na równi z posadzką. Jeżeli pas folii 

okaże się za długi, należy go dociąć.  

9. Po poprawnym przykręceniu folii powinna ona w całości zamykać otwór. 

 

  
 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne mocowanie uchwytów 
mankietowych do pasów folii. Każde, nawet milimetrowe niedokładności mogą 
skutkować  dużymi odchyleniami pasów od pionu.  
 
Pas folii po zamontowaniu musi równać się z podłogą. Nie może być ani za krótki, 
ani zbyt długi. Zbyt długi pas grozi zerwaniem go po najechaniu wózka 
widłowego, natomiast zbyt krótkie pasy nie zapewniają odpowiednej 
izolacyjności odgradzanego obszaru. 
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Rys. 5 Kolejność wykonywania otworów pod elementy mocujące kurtynę paskową do nadproża 

 

 

 

 

 
Rys. 6 Rodzaje mocowania: a - montaż pod nadprożem; b – montaż przed nadprożem; c - system przesuwny – 

montaż przed nadprożem 
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Rys. 7 Kolejność nakładania folii na wieszak 

Przykład: Na Rys. 7 przedstawiono montaż folii o szerokości 200 m z zachodzeniem pasów 80%. Oznacza 

to, że na płat folii o szerokości 200 mm przypada 80%, czyli 160 mm zakładu (po 80 mm na stronę).  

W przypadku zasłon rurowych, dostarczane płaty folii są już podziurkowane w odpowiednich miejscach. 

Należy wiec pamiętać jedynie o kolejności mocowania płatów do uchwytów mankietowych oraz o 

kolejności warstw (Rys. 7, pkt. I - IV). 
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