
KRAIBURG WINGFLEX

pomiar: zaznaczanie: cięcie: wiercenie: montowanie
kołków:

lub
lub lub

lub

Potrzebne będą:

KRAIBURG 
elementy
mocujące: 

Maty:
Temperatura umiarkowana:
min. 5° C do max. 30° C
(magazynować w takiej 
temperaturze)

Powierzchnia betonowa:
• wygładzona
• czysta
• min. 3 % spadu

Wymagania:

kołki ø 10 x 100 mm 
• załączone sześciokątne śruby (SW 13) - A2 
• załączone podkładki ø 30 mm - A2

Nie sztaplować palet!

profil chwyta za
wpust na brzegach
mat i zatrzaskuje
się w zagłębieniach
krawędzi maty

(Elementy mocujące są dołączone)

• profil zazębia się równo z
 tylną krawędzią maty

• profil leży w okolicy
 grodzi (max. +/- 6 cm)

• ukośną stroną do tyłu

lub

!

lub

INstrukcja moNtażu

Fachowy montaż zależny jest od indywidualnych warunków. Dlatego producent 
nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność montażu!

1 Położyć maty na całym rzędzie

otwory do montowania przy przedniej krawędzi

od tylnej krawędzi 
podestu:
0 - 3 cm odstępu

Wstawić profil2

wpust

Przy przesuwaniu
maty uważać, aby
skrzydła nie
zagięły się w
odwrotnym
kierunku!

!

!

odległość pomiędzy 
matami ustalić przy 

pomocy szablonów 
montażowych 

szerokość profilu:

szerokość
legowiska: 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm

13,4 cm 18,4 cm

110 cm

8,4 cm 13,4 cm 8,4 cm

101,6 cm 101,6 cm 111,6 cm 111,6 cm 111,6 cm
 +  +  +  + +

szerokość maty:

Zalecamy niewielką ilość 
podściółki do związania 
cieczy i poprawy
samopoczucia zwierząt! (np. 
miękka sieczka, substancje 
mineralne) 

• Rozpocząć od środka i rozkładać w prawo i lewo.
• Aby profil pod przegrodą legowiskową (+/- 6 cm) był prawidłowo ułożony, należy uwzględnić, że   
 szerokość maty powinna leżeć w górnej granicy tolerancji.
 WSKAZÓWKA: Przy układaniu/ zamówieniu należy zaplanować do każdej maty dodatkowo ok. 4 mm   
       i np. co 12 legowisko ułożyć o 5 cm węższe



INstrukcja moNtażu2

lub

krawędź umocować 3
elementami mocującymi 

odciąć
max. 3 cm!

cokół musi zostać
całkowicie zachowany

profil odpowiednio
przyciąć:

mocowanie z profilem

idealna
pozycja

umieścić kołek max. 4 cm
od górnej krwędzi maty 

z profilem: bez profilu:

max. 4 cm

w razie przycięcia:

mocować maty przy przedniej krawędzi w 2-uch 
miejscach

a b c

wywiercić równo wbić
plastikowe kołki

wkręcić śrubę z
podkładką

Śruby dociągnąć, aż będą prosto i mocno dolegać do 
maty i lekko się schowają. Nie przekręcić! !

mocować profil w 5-ciu oznaczonych 
miejscach

4 Przymocować maty i profile

kończąc dociągnąć wszystkie 
wkręcone śruby

BA

Wskazówki do montażu:

mocowanie ostatniej bocznej krawędzi w rzędzie

boczną cieńszą
krawędź można
przyciąć max.

3 cm

maty: profil:

max. 3 cm
WażNE: Profil zakrywa fugę na 
całej długości maty (również przy 
grodziach grzybkowych)

!

jeśli to konieczne 
podzielić profil, 
dopasować i 
dodatkowo 
przymocować

Do dopasowania
profilu nadaje się 
każda piła ręczna, 
najlepiej jednak użyć
piłę tarczową.

grodzie grzybkowe

rada: unikać
przesunięcia profilu:
1. wywiercić pierwszy otwór
2. jednym kołkiem umoco- 
 wa ć profil
3. potem wywiercić
 następne otwory

profil chwyta za
wpust na brzegach
mat

wpust

a b c

wywiercić równo wbić
plastikowe kołki

luźno wkręcić śrubę z podkładką,
jeszcze nie zaciągając jej

3 Przymocować profil 5 x nie zaciągając jeszcze śrub

Po ułożeniu całego rzędu mat i ich luźnym ustabilizowaniu należy: 


