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Vector 20mm / FX628  

FX628

Dwa rodzaje montowania Transport

Montaż za pomocą 
kątowników

Aluminiowy profil 
20 mm

Grafika montowana za 
pomocą silikonowego 
obszycia

Otwory na śruby

Ponumerowane 
elementy

Haczyk umożliwiający 
zawieszenie ramy na 
ściance działowej bez 
użycia śrub (LN134)

Regulowana tuba na grafikę 
wykonana z lekkiego 
materiału.

 (wys.) x (Ø) mm

770 – 1250 x 115

Torba na grafikę z kartonową 
tubą. Dostępna w kilku 
rozmiarach.

 (wys.) x (Ø) mm

850 – 1850 x 150

Vector Quick Fix to cienki, subtelny profil, z którego
stworzyć można dekoracyjne ramy naścienne.

• Profil do konstruowania ram naściennych.
• Grubość to jedyne 20 mm.
• Do montażu ramy do ściany nie są potrzebne uchwyty. Umożliwia to 

specjalnie zaprojektowane skrzydełko, w którym nawierca się dziurki 
w odpowiednich odległościach.

Specyfikacja techniczna profilu
• Anodowane aluminium 6063 T6
• Masa na metr 0,317 kg.
• Wymiary 27 x 20 mm.
• Wymagane są dodatkowe 

usztywnienia, jeżeli rama ma stać.
• Grafika mocowana jest za pomocą 

3 mm silikonowego obszycia.
• Ramy łączone są za pomocą 

kątowników dokręcanych na klucz 
imbusowy.

Ścianka działowa

Przytwierdzanie 
za pomocą
śrub

Zawieszanie na haczykach Montowanie do ściany

albo

LN134

GBT-001

AB120



Praktyczne wskazówki Vector 20mm / FX628 

Przygotowujesz się do montażu ramy lub stoiska?
Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, a wykonasz projekt najlepiej jak to możliwe!

 Od tej pory możesz używać ramy, kiedy tylko będziesz mieć taką potrzebę!

1. Przygotuj powierzchnię
montażową. Zadbaj, aby była
czysta i wystarczająco duża.

6. Po wykorzystaniu złóż
wszystkie elementy.
Chroń każdy z elementów
i przechowuj je w oryginalnych
opakowaniach. Poskładaj
grafiki, aby się nie pogniotły.

2. Sprawdź w jakich paczkach
znajdują się poszczególne
elementy stoiska i odznacz je
na planie montażu.

5. Nakładając grafikę na ramy,
użyj rękawic znajdujących się
w zestawie narzędziowym.

3. Otwieraj paczki po kolei
w zależności od potrzebnych
części.

4. Rozpocznij montaż po zapoznaniu się 
z dokumentacją techniczną i planami.
Wykorzystaj klucze imbusowe
znajdujące się w zestawie 
narzędziowym.
Wykonaj po kolei każdy etap montażu.

Słowniczek

FX628
Profil Vector  
20 mm

LN605
Łączyna  
wzmacniająca

LN625
Łączyna  
wzmacniająca

LN134
Haczyk 
umożliwiający 
zawieszenie 
ramy na ściance 
działowej bez 
użycia śrub 

ZESTAW NARZĘDZIOWY
Opakowanie zawiera plany
montażowe, dokumentację
techniczną i parę rękawic
oraz zestaw kluczy imbusowych

LN157
Zamek prosty
do łączenia
profili wzdłuż

LN156
Zamek do 
łączenia
profili pod kątem
90°

IB2
Zamek prosty
do łączenia
profili wzdłuż

FX617
Zamek
do łączenia
profili
prostopadle



Montaż

Łączenie dwóch profili pod kątem prostym przy zastosowaniu 
zamka LN156.

1

Rama mocowana jest do ściany za pomocą śrub.  
Nie potrzebne są dodatkowe elementy mocujące. 

4 Tkanina obszyta jest silikonowym paskiem, który 
należy umieścić w ramie. Zakładanie grafiki należy
rozpocząć od rogów, następnie włożyć
po środku boków i docisnąć pozostałe obszycie.

5

Łączenie dwóch profili wzdłuż za pomocą zamka LN157.2

Otwory wykonywane są przy pomocy wiertarki 
co 500 mm. Otwory wykonywane są na etapie 
produkcyjnym. 

3

Montaż ramy ściennej

LN157

FX628

LN156

LN156

LN157

Vector 20mm / FX628 



Montaż

Łączenie dwóch profili pod kątem prostym przy zastosowaniu 
zamka LN156.

1

Niektóre wielkości wymagają dodatkowego wzmocnienia w postaci łączyn.
Montaż łączyn LN605.

3

Łączenie dwóch profili wzdłuż za pomocą zamka LN157.2

Niektóre wielkości wymagają dodatkowego wzmocnienia w postaci łączyn.
Montaż łączyn LN625.

4

Haczyk należy najpierw powiesić na ściance działowej, a następnie na niego założyć ramę.6Tkanina obszyta jest silikonowym paskiem, który należy umieścić w ramie. 
Zakładanie grafiki należy rozpocząć od rogów, następnie włożyć
po środku boków i docisnąć pozostałe obszycie.

5

Montaż ramy zawieszanej na haczykach

IB2

LN605

LN625

FX617

Ścianka 
działowa

LN134

LN156

FX628

LN157

FX628

LN156
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Ścianka działowa
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