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Odbojoporęcz

Zabezpieczenia ściany przed zarysowaniem i zabrudzeniem.

• Ergonomiczna i wygodna poręcz posiada specjalnie 
  wyprofilowany kształt ułatwiający poruszanie się.

Wzmocniona konstrukcja rdzeniem aluminiowym 
  zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.
• 

długość:
Narożnik
ilość szt.

Potrzebne narzędzia:

1. Wiertarka + wiertła do betonu 8 i 12 + wiertło do metalu 8. 5. Klucze 10 i 13.
2. Piła tarczowa do cięcia aluminium. 6. Klucz imbusowy 5.
3. Klucz kątowy TORX T15 (znajduje się w zestawie). Opcjonalnie w celu 7. Poziomica
przyśpieszenia montażu: klucz grzechotka do bitów + końcówka TORX T15. 8. Ołówek.
4. Śrubokręt krzyżakowy. 9. Miara.

Instrukcja montażu

1. Po odmierzeniu i ucięciu na odpowiednią długość rdzenia aluminiowego i okładziny, 

należy nawiercić otwory montażowe (dla elementów dystansowych) w rdzeniu aluminiowym. 

Odległość mocowań elementów dystansowych odbojnicy do ściany nie może być większe niż 

15cm mierząc od skraju odbojnicy i 70cm mierząc od jednego elementu dystansowego do 

drugiego.

2. Przy pomocy poziomicy zaznaczamy na ścianie otwory 

do wiercenia i wiercimy wiertarką. Wysokość montażu 

odbojoporęczy powinna być dostosowana do 

pomieszczenia, w którym ma być montowana i powinna 

umożliwiać swobodny uchwyt poręczy (zalecana 

wysokość około 90cm).

3. W wywiercone otwory mocujemy kołek i śrubę 

mocującą oraz zakładamy element dystansowy i 

wkręcamy śrubę aby wystawała na około 2cm.

4. Dokręcamy rdzeń aluminiowy nakrętką z podkładką.

Dystans
ilość szt.

Zakończenie L
ilość szt.

Zakończenie P
ilość szt.



5. Wkładamy wewnętrzną część zakończenia/narożnika z 

założoną przekładką do aluminiowego rdzenia i 

nawiercamy w aluminium otwór mocujący zakończenie.

6. Zaznaczamy otwory montażowe zakończenia 

odbojnicy na ścianie. Nawiercamy otwory i umieszczamy 

kołki rozporowe.

7. Montujemy zakończenie z przekładką do rdzenia 

aluminiowego oraz do ściany za pomocą śrub 

montażowych.

8. Zakładamy zewnętrzna cześć zakończenia/narożnika i 

przykręcamy wkręty.

9. Zakładamy element amortyzujący.

10. Montujemy zakończenie z drugiej strony odbojnicy, 

powtarzając krotki od 5 do 8.

11. Mocujemy okładzinę odbojnicy, zakładając od góry i 

dociskając u dołu.


