
Instrukcja montażu systemu 

Specy kacja:
• Panele New Wall wykonane s polipropylenu

• Łączniki systemu wykonane są z ABS

• Wymiary panela: 333x333x80 mm

Proszę przeczytać całą instruckj przed rozpoczęciem prac montażowych.

Osoba instalująca panele powinna dobrać odpowiednie kołki lub wkręty

dla danego podłoża.

New Wall nie odpowiada za źle przeprowadzon instalacj systemu.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie instalacji, prosimy o kontakt

przez stron www.newwall.pl

W celu wykonania prawidłowego montażu systemu New Wall wykonaj
kolejne kroki z niezwykła starannością. 



W pudełku, które prawdopodobnie masz przed sob znajduje si kompletny system New Wall. To pudełko jest również szablonem montażowym.

Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami tej instrukcji, a instalacja przebiegnie w oka mgnieniu.

Na początek sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy systemu.
Aby to ułatwić, weź ołówek i zaznacz  x-em odpowiednie dla danej rzeczy okienko

 

Dodatkowe narzędzia, które mogą być potrzebne:

Ooooooookej! Mamy wszystko! Możemy zaczynać.

9 sztuk paneli New Wall 18 sztuk łączników New Wall Instrukcja obsługi 2 sztuki Mini poziomicy

Miara zwijanaWkrętarka Kołki montażowe MarkerPoziomica Nożyczki do papieru

Mini-poziomica



Użyj szablon montażowy aby oznaczyć miejsca gdzie należy 
wywiercić otwory. 

Przyłóż szablon montażowy 
do ściany

Zaznacz markerem lub
ołówkiem miejsca gdzie
należy zamocować
łączniki New Wall

21
To jest szablon montażowy. Przy jego użyciu prawidłowo
oznaczysz miejsca montażu łączników systemu New Wall.

Przyklej mini poziomicę za pomocą taśmy dwustronnej w oznaczonym
miejscu szablonu. Górna krawędź mini poziomicy powinna znaleźć si na
dolnej krawędzi miejsca gdzie będzie znajdował się łącznik.

3 4
Poniżej znajduj si schamat montażu systemu New Wall. W kolejnych
krokach instrukcji dowiesz się, gdzie należy oznaczyć, a następnie
zrobić otwory, żeby zamocowa system New Wall.

Wykonaj to
z niezwykłą starannością
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4 C
Montaż panela krawędziowego

Miejsca montażu łączników New Wall

Wygląd po zainstalowaniu paneli New Wall

4 D
Montaż panela środkowego

Miejsca montażu łączników New Wall

Wygląd po zainstalowaniu paneli New Wall

4 A
Montaż panela narożnikowego (z dwoma sąsiadującymi panelami)

Miejsca montażu łączników New Wall

Wygląd po zainstalowaniu paneli New Wall
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4 B
Montaż panela narożnikowego (z jednym sąsiednim panelem)

Miejsca montażu łączników New Wall

Wygląd po zainstalowaniu paneli New Wall
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Sposób oznaczenia miejsca instalacji nr 2
Narysuj na ścianie poziomą lub pionowę linię w miejscu gdzie ma 
znajdować się środek rzędu paneli New Wall

Użyj poziomicy do wyznaczenia
linii

Miejsca montażu łączników New Wall Wygląd po zainstalowaniu panali New Wall

Sposób oznaczenia miejsca instalacji nr 1
Umieść szablon montażowy New Wall w dowolnym miejscach na swojej ścianie.
Znajdź poziom dzięki przyklejonej mini poziomicy. Zaznacz otwory
do wywiercenia. Powtórz tą czynność w dowolnym innym miejscu.5
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Sposób oznaczenia miejsca instalacji nr 2
Zaznacz markerem na odrysowanej linii miejsca gdzie szablon montażowy 
wyznacza miejce instalacji kołka montażowego
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Montaż paneli które nie posiadają punktów styku z innymi
(ułożenie autonomiczne)4 D



W zaznaczonych miejscach wywierć otwory. Zastosuj odpowiednie
dla danego podłoża kołki montażowe i zainstaluj łączniki New Wall. 

Każdy łącznik musi być przymocowany 
w dwóch miejscach

W łącznikach New Wall zainstaluj panele New Wall wciskając je w
wybraną przez Ciebie odległość od ściany. System New Wall pozwala na
dowolne umieszczenie każdego panelu w trzech różnych odległościach
od ściany. To ułożenie możesz zmieniać w dowolnej chwili.8

Wizualizacja gotowej ściany New Wall od „niewidocznej” strony.
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Montaż paneli na zewnątrz budynków.

Rekomendujemy aby panele New Wall montowane były
w dwóch pierwszych pozycjach względem ściany budynku.
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