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Edasimüüja pitser

Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefaks +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

www.marley.de

Süsteemid uusehitistele ja remondiks

„Kõiges valitsegu süsteem“ – selle põhimõtte järgi
valmistab Marley tooteid uusehitistele ja remondiks.
Intelligentne tehnika, tänapäevane disain ja lihtne
paigaldamine iseloomustavad kõiki Marley tooteid.

■ Katuserennisüsteemid
■ Katusetarvikud
■ Ventilatsiooni-süsteemid
■ Voldikuksed
■ Joogivee-/kütte-süsteemid
■ Külmaveesüsteem

Marley – teie kompetentne partner

■ HT-sisekanalisatsioon
■ KG-kanalitorud
■ Äravoolud
■ Sanitaarsüsteemid
■ Plaadiraamid
■ Kaablikaitse

150 x 150 068763
150 x 200 068770
200 x 200 068787
200 x 250 068794
200 x 300 068800
250 x 250 068817
250 x 300 068824
300 x 300 068831
350 x 350 068848
400 x 400 068855
500 x 500 068862

Igal pool, kuhu plaate ei panda, on Marley
kontroll-luugid ideaalne lahendus:

■ üheosalised ümardatud nurkadega raamid
■ stabiilne, valge kattekihiga terasplekk
■ väike paigalduskõrgus (ka kergseintele)
■ pikad, pööratavad seinaankrud kindlaks kinnitamiseks
■ uksetiib, hooldusvabade, kergelt käivate

spetsiaalkinnitustega
■ süvistatud 7 mm nelikantlukk avamiseks

Kontroll- ja kaminaluugid terasplekist

Funktionaalsed – nägusad – turvalised

Marley kontroll-luuke saab kasutada kõigis paigaldus-
kohtades, kus ei esitata erinõudmisi tuleohutusele.

Marley kaminaluugid valmistatakse stabiilsest,
tsingitud terasplekist ning neil on PA-IV luba. Nad on
saadaval hoob- või nelikantlukuga.

Plaadiraamid ja kontroll-luugid

Marleyga meistriks.

Selle taga on midagi enamat.

Toode Sisemine
paigaldusmõõt

mm-tes
Art nr

Kontroll-
luugid valge
kattekihiga

Välismõõt
205 x 265

061986

Välismõõt
205 x 265

061979

061993

Kaminaluugid
hooblukuga
(PA-IV)

Kaminaluugid
nelikantlukuga
(PA-IV)

Nelikantvõti,
7 mm, kamina-
ja kontroll-
luugile

Plaadiraamid ja kontroll-luugid

Marleyga meistriks.

Selle taga on midagi enamat.



Eemaldada ümbert vuuk ja võtta
kandeplaat imipumba abil raamist välja.

Kanda raamile ümberringi püsielastset
plaadiliimi ja liimida kontrollavasse.
Pöörata tähelepanu kõvastumisajale.

Liimida plaadid silikooniga
kandeplaadile.

Paigaldada raam koos peale liimitud
plaatidega ja vuukida.

Vannialuse müürimisel planeerida soovitud
suurusega kontrollava.

Veetorud, sulgemiskraanid, vanni-äravoolud,
loputuskastid ja palju muudki veel paigaldatakse
tänapäeval tavaliselt „seina taha“.
Kontrollimiseks või selleks, et pääseda tehniliste
probleemide korral kerge vaevaga
installatsioonile ligi, läheb tingimata tarvis
kontrollava. Marley plaadiraamid ja kontroll-
luugid on selleks ideaalne lahendus –
paigaldamisel massiiv- või siseseintesse,
kõvavahust või poorbetoonist vannialustesse,
kips-, kiud- ja laastplaatidesse ...

Nagu näete, ei näe te midagi

Marley plaadiraamid on tänu oma erilisele
konstruktsioonile praktiliselt nähtamatud, ent
sellegipoolest on kõik installatsioonid hõlpsalt
ligipääsetavad. Marley kontroll-luugid sobituvad
oma kõrgväärtusliku valge pinnakatte, sujuvate
kontuuride ja väikese paigaldus- kõrgusega
diskreetselt igasse interjööri.

Kontrollimine
on lihtne

Tavapäraste plaadiraamide sihikindel edasiarendus. Sest Marley
plaadiraamid on eriliselt nutikad: plaadid võivad olla koguni
suuremad kui kandeplaat ja ulatuda üle selle serva! Niimoodi saab
kontrollava suurust – sõltumatult plaatide suurusest – piirata
miinimumini.

Marley plaadiraam liimitakse lihtsalt eestpoolt plaadiliimi või
silikooniga vanniavasse – müüriankruid või kruve enam vaja ei
lähe. Seega on Marley plaadiraam eriti sobiv paigaldamiseks ka
õhukestesse kergplaatidesse. Marley plaadiraam sobib ilma
vaevarikaste paigaldus- töödeta kõigile plaadipaksustele.

Pärast paigaldamist vuugitakse pind tavalisel kombel – kontrollava
on siis täiesti nähtamatu, miski ei katkesta vuukide ühtlast kulgemist
ja plaatide dekoori, segav ja vaevarikas plaatide lõikamine
langeb ära ning plaaditud pind pakub igati harmoonilist vaatepilti.

Marley plaadiraam on üleni plastist

Nutikas tehnika – täiesti nähtamatu

Raami mõõt ei piira kandeplaadile liimitud plaatide arvu ja suurust.
Plaadid võivad vabalt ulatuda üle kandeplaadi serva.

Stabiilne valge plastraam pikkade, perforeeritud ja pööratavate
müüriankrutega ning kandeplaat tsingitud terasplekist.
Seadistatavad magnetkinnitused erinevatele plaadipaksustele.

Raami mõõdud sobivad kõigile käibelolevatele plaadisuurustele.
Kandeplaadile võib liimida ka mitu plaati, siiski ei tohi plaadid
ulatuda üle serva. Pärast paigaldamist asendab valge raam vuuki.
Kontrollimiseks tõmmata kandeplaat lihtsalt imipumbaga
magnetkinnitustest lahti.

Plastraam magnetite ja
terasplekist kandeplaadiga

Usaldusväärne tehnika –
klassikaline & tugev

Raami mõõt piirab kandeplaadile liimitud plaatide arvu ja suurust.
Plaadid ei või ulatuda üle kandeplaadi serva.

Lõigata kontrollava kõvavahuplokist välja. Katta raam ümberringi silikooniga ... Liimida plaadid silikooniga kandeplaadile.
Üle serva jäävat plaadi pinda liimiga mitte
kokku teha.

Asetada kandeplaat raamile ja vuukida
kogu pind tavapärasel moel.

Marleyga meistriks.

Paigaldusnõuandeid

Nii lihtne see ongi

Plaatidele koputades on kerge kontrollava
jälle üles leida.

Plastraami paigaldamine
kõvavahust vannialustesse

Paigaldamine müüritud vannialustesse

Lihtne ava kontrollimiseks

Toode Sisemine
paigaldusmõõt

mm-tes
Art nr

160 x 210
210 x 260
210 x 315
315 x 315

068312
068343
068350
068367

Plaadiraam,
üleni
plastist

Toode Sisemine
paigaldusmõõt

mm-tes
Art nr

156 x 156
156 x 206
156 x 309
206 x 206
206 x 256
206 x 309
256 x 336
309 x 309

068411
068428
068435
068442
068480
068459
068497
068473

Plastraam
magnetite ja
teraplekist
kandeplaadiga


