
3, U§í-L könnyÜ, ü{üv§r§i polcor állvánlrendrrer

3"l. Ar állványolt grer§lésót íektatett helyzettxn célsrcrü elvégeznl, (a csavarpklgza
rrreghtirá,tÉva!), ha ar állványok szer§lés urán f§lállíthátók

3.2, Orilopok kápzícr
3.2.1. Ar onzlopokat a megrlclelő mératre vÉgptt proftlot<bdl kell kúpernl sanrklemerek ás

alaplemerek felgzcrelésévul
/w állványokhor B?iik§égel ogelopok:
3,2. 1,1. srlmplü osl|op
3"2J,e, §upla oszlop

l db UNI.L prolllbÉl kárurhetíi
2 db UNI-L proíllból képezhetíí

olalop

-*.t-*

3.1,2. §arqll*mozek, alka|ma#sa és felsxrelÉse
§argklsrnauektt a polcosrt& flgyelcmho vételével
Ar alábbhk slerint lqelí alka{marnll
3,!,1,1, aí fil§ó ds ftlrő polcokhor trtlrrdun €g§tb§n

srülaé§et
3,?,2,7, rözbensö polcokhor
3,1.2.2,1, ha a polcosr.tás (0 500 mnr"ná nagyobb rnlnden

köebenső polchoz l* srükr*gtE
7,2.2,1,2, ha a pohosztá§ (f) §00 mm,nél |clscbb, mindetr

rnágodlk k§rben'ifr polchoz gzüksfuer

saroklemar í€}§u€relé§e
3,Z,Z.3, A ÉaroklemezEket,3.2.!.3,1, 

szímpla orzlophoz a profll belso cíkjatra
§,?,2,3,2. dupla o$lophor a profilok bel§§ §íkJallo é§ ü

csattak0zásl síkgí( köré kell falsz-orelnl
l - 1 cgavarr,oí

&,2..3, Alaplen. erek letsrerelúse
3,2.3.1. §rlmpla osulophol srlrnpla alapltmezt

, 3,2,3,1, Dupla osrlophpl dvpla alaplernelt
kellszerelní

§aroklemet

3.3, Pol§lgmsrik bffirtralért

3.3,1, Az á|lványolrltpokat a pple hagr.
*ánuk megfelelö távolságra
kell teíüktötnl

3,3.3, R polaolcat ar alsó palccal kedw
a polcosrtámak meüfelelóen
kcll beszeralnl

3.3.3. Flgytltm: a |eBaíró ppícoknt a.pnrlló
§íkjától általában 1 t/r R {t14 mm)
tawleágtn kell elhelyorrtl, de a ínáxlnlálí§
táwiság 2 R (1$? nrm) lehet,

5zlrnplö osriop

lbldernaz

§Ercklemaz

0
ű

§rimpla alanlsrncz



3.4. Ar űllványok bsáttíá*e

3,4.1, Az áltv{nvokat a rsndaltetésí
hsíyükön íüggöleíes és vk-
srlnte§ níktx be kell álíítanl
és a csavnrukat végleg§§én
meg ktlíhün{,

3,4,2. A prdoaat egycnetlcnség*lt a;
aía píemaaefi rfi áreleínck ínag-
fcíelli acéllemazekkeí ketl kl-
e0yenlíLenl.

3.4"3. l,ta a pol*olrtór (f) 500 mn-nál
nagyobb, a dupla o§uhpökat t
pölfopztúc íglébon a proíllok k§r
va§y hossrantl ovális tyul<albn
elhe{yerett M8x l § cmvarokkaí
össze k*il erösítenl.

},5, A! *llványok r$Orlt6rl

3,§.t. Mlnden tttvárryt rő,§rtlenl kell melynéll
í,§,1.1. a magarrág (H mtrut} nagyobb, nllnt a fiélcsség (B méret} négy*ere*e
3,5,í,2, h* tarlanl kÉlláttóll írogY ar állványt oldallrányu erőhstá* érhstl

3,§,í, Ax állvánlalkat agymdthor, khorvlsclö íalhor vüqy m§§ cri}árd tchervígal&, szsrkezuthez kell rögítení

i.§.}. Al últványgorok e§yrtráshor töítónő röf,rítdsét UNt"l- proíittnl ctsrel$ íüt
fclhasználárávat cÉlprgrű megoldanl. E}*t(et a lelgÖ 6sszekötőkat fihdsn r.ni*otllk
állványnxrőnél b§ k€ll fiErelni.

á rórtlat

írrokl*n*z

ű?rlaí

4, Vlr,§OálfitEB

A srerslá* clvógzúrg után tóltdlik
{,1, &z állványr*ndalar víxrlnts§sdüárek és függőlegessógének ellenőnéso
+.l, Rögzftő elenrek utárrhúzása, ellenőn*to
{,3. e$ztétlkat ottenőnós

Vlrr§*htqk t*rj §düt m c| m lndett Ó llványranriszer szerclése
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