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Návod k Inštalácii
pre Visedge sériu, Visedge DS a Visedge VR

Visedge Séria – samostatné poklopy
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priloženými skrutkami. Zachovajte 1 mm medzeru poklopom 
a rámom.

Vylejte poter až po vrch vonkajšieho rámu tak aby PVC pás 
ostal čistý.

Keď mazanina vytvrdne, môžeme začať s inštaláciou samotnej 
podlahy. Odstráňte ochrannú pásku z vonkajšej aj vnútornej 
časti PVC rámu. Odrežte podlahovinu až po PVC hranu na 
vonkajšom ráme a uložte na podlahu s použitím lepidla. 
Podobným spôsobom odrežte podlahovinu na vnútornom 
ráme až po PVC hranu a uložte na podlahu s použitím lepidla. 
Obrežte aj miesta, kde sú umiestnené otvory na otváranie 
poklopu.

Koniec podlahy by potom mal byť zavarený k čiernej PVC 
hrane, ktorá je súčasťou poklopu, podľa návodu výrobcu. To 
isté je potrebné urobiť aj s vnútorným poklopom. Nakoniec 
odskrutkujte a vytiahnite poklop. Dôkladne ho očistite, 
prípadne urobte opravy mazaniny vo vnútri poklopu a to 
mazaninou 1:3, cement: piesok, ak je to nutné. Nakoniec 
založte očistený poklop na miesto a zaskrutkujte poistné 
skrutky. Nezabudnite otváracie kľúče ponechať majiteľom.

Poklopy série Visedge – kanálové poklopy
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série 5000 a 7500. Pozri inštalačný návod na strane 28.

Visedge DS – prechodové lišty

K�� � �	�����	�� ��
	��� �	������ �
����� 
���� ����
 � !S

lišty podľa potreby. Umiestnite na jednej strane lištu presne 
od kraja a naznačte dierky na podlahovine, podľa zapustených 
dierok na lište. Potom prevŕtajte podlahovinu a vložte 
do lišty. Ak je to pripravené, tak naneste lepidlo na spodnú 
časť lišty, potom opatrne umiestnite lištu na určenú pozíciu 
a priskrutkujte ju.

Visedge VR – prechodové lišty
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a flexibilnou podlahou, t.z. okraj hliníkového soklíka Visedge 
VR  lišty. Odrežte potrebnú dĺžku Visedge VR podľa potreby.
Naznačte dierky na podlahovine, podľa zapustených dierok 
na lište. Potom prevŕtajte podlahovinu a priskrutkujte celú 
lištu aj s podlahovinou o podlahu.Lišta by mala byť teraz 
priskrutkovaná na žiadané miesto. Dajte pozor na presné 
uloženie podľa naznačenia, dbajte aj na výšku.

Pevná podlaha, napr. keramické dlaždice a flexibilná podlaha 
by teraz už mala byť uložená na svojom mieste. Je dôležité, 
aby pvc časť poklopu, ktorá je vložená vo vnútri poklopu 
zostala čistá a aby ste neodstraňovali ochrannú pásku, kým 
nie je podlaha pripravená na spájanie. Odstrihnite a napasujte 
koniec flexibilnej podlahy ku koncu Visedge soklíka a môžete 
podlahu zavariť o PVC lištu na prechodovej lište. 

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na naše 
technické oddelenie.


