NÁVOD PRO SPRÁVNÉ
ZAMĚŘENÍ PROSTORU
KUCHYŇSKÉ LINKY

Návod pro správné zaměření prostoru kuchyňské linky

1.

3.

2.

1. Ke správnému měření
potřebujete kvalitní stavební
metr. V žádném případě
nepoužívejte obyčejné pravítko.
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3. Nakreslete si tvar Vašeho
budoucího obkladu na
přiložený papír s mřížkou,
do kterého budete následně
zapisovat naměřené hodnoty
(
), a poté i odpočítané
hodnoty (
), dle návodu.

2. Demontujte těsnění
pracovní desky. Ve většině
případech je pouze
nacvaknuté na úchytech.

VARIANTY KUCHYŇSKÝCH SESTAV
4a.) Samostatně stojící

4b.) Jednou stranou u stěny

4c.) Mezi stěnami

4d.) Rohové spojení obkladů

POZOR! Je nutné provést zkrácení naměřených hodnot přesně dle návodu. Odečítání zajišťuje rezervu, pro správné usazení při instalaci.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

-2 mm

-2 mm

-2 mm

4a.

4a. U samostatně stojící linky bez ohraničení stěnami neodečítáme od zakončení obkladu
zprava a zleva nic. Od ostatních délek odečtěte vždy -2 mm od hrany. Viz obrázek a legenda.
→ Tvar pro výrobu, zaměřený dle návodu.

→ Prostor pro umístění obkladu.
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JEDNOU STRANOU U STĚNY
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4b.

4b. Pokud je kuchyňská linka dosazena pouze do jednoho stěnového rohu a druhá strana obkladu
bude zároveň končit s pracovní deskou, odečtěte -2 mm v uvedených místech na obrázku.
V místě, kde obklad končí s pracovní deskou a nedosedá kolmo k žádné zdi, neodečítejte nic.
MEZI STĚNAMI
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4c.

4c. V případě, že máte kuchyňskou linku instalovánu mezi dvě stěny, je potřeba odečíst -2 mm
z každé strany tak, jak je znázorněno v obrázku.
→ Tvar pro výrobu, zaměřený dle návodu.

→ Prostor pro umístění obkladu.

Řešení rohového napojení obkladů
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ZAMĚŘENÍ VNITŘNÍHO ROHU
5
mm
5
mm
2 mm

2 mm

4d.

4d. Pokud požadujete vyrobit obklad do L, u vnitřního rohu je po zaměření stěny potřeba odečíst
od každého kusu graftazitu ze strany, kde obklady k sobě dosedají, 5 mm (4 mm je silný Graftazit®
a 1 mm tvoří po správném přitlačení lepidlo mezi graftazitovým obkladem a zdí).
Ostatní strany obkladu odpočítávejte v závislosti na typu vaší kuchyně (viz. 4a., 4b., nebo 4c.).
- 5 mm

GRAFTAZIT

Lepidlo

Chybné napojení v rohu

Správné napojení v rohu

*

GRAFTAZIT

Lepidlo

GRAFTAZIT

- 5 mm

GRAFTAZIT

* Hluché místo

Nesprávné napojení dvou obkladů
v rohu.

Správné napojení dvou obkladů
v rohu.

→ Tvar pro výrobu, zaměřený dle návodu.

→ Prostor pro umístění obkladu.
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ZAMĚŘENÍ VNĚJŠÍHO ROHU

4d.

+ 1 mm

+ 5 mm

GRAFTAZIT

+ 5 mm

+ 1 mm

R2.

4d. Pokud požadujete vyrobit obklad okolo vnějšího rohu,
je po zaměření stěny potřeba přičíst 5 mm k jednomu
obkladu, a ke druhému, který na první dosedá kolmo na
vnějším rohu, přičíst 1 mm. Jelikož 4 mm je silný Graftazit®
a 1 mm tvoří po správném přitlačení lepidlo mezi graftazitovým
obkladem a zdí (obrázek R2). Ostatní strany obkladu odpočítávejte
v závislosti na typu vaší kuchyně (viz. 4a., 4b., nebo 4c.).

GRAFTAZIT

→ Tvar pro výrobu, zaměřený dle návodu.

→ Prostor pro umístění obkladu.

Otvory pro zásuvky a vypínače
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VYMĚŘOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE
Kuchyňský obklad zakončený
skříňkou, zdí, nebo jiným dosedajícím
objektem (viz. 4b., nebo 4c.).

Rohový kuchyňský obklad,
složený z více kusů
(viz. 4d.).

Kuchyňský obklad, který je
zakončený ve volném prostoru
(viz. 4a.).
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5. Pokud si přejete vyfrézovat otvory pro zásuvky a vypínače, sejměte kryty elektroinstalace
a vyměřte středy dle obrázku č. 5a., 5b., nebo 5c.
Pro bezpečnost práce vypněte před demontáží
elektrický okruh v pojistkové skříni.
! UPOZORNĚNÍ ! Demontáž a následnou montáž
elektorinstalace smí provádět pouze odpovědná
osoba s příslušnou odbornou způsobilostí.
Pokud se na toto necítíte, nechte demontáž a následnou
montáž na příslušném odborníkovi!

Vzdálenosti středů otvorů měřte vždy
OD LEVÉHO KRAJE, a OD SPODNÍ HRANY.
Poté zapište naměřené hodnoty dle návodu.
Standardně frézujeme kruhové otvory o průměru 70 mm.
Na Vaše přání můžeme zhotovit i jiné tvary výřezů.
→ Vzdálenost zásuvky od čistého tvaru.
→ Tvar pro výrobu, zaměřený dle návodu.

X
Y

→ Vzdálenost zásuvky od kraje prostoru.
→ Prostor pro umístění obkladu.

Rohové a zakončovací lišty z naší nabídky
UKÁZKY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Překrytí spoje vnějšího rohu
Překrytí spoje vnitřního rohu

Zakončení u nerovného vnějšího rohu

Zakončení v prostoru

Zakončení souběžně s hranou
ZAKONČENÍ A PŘEKRYTÍ LIŠTOU NENÍ BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ.
ZÁLEŽÍ NA ESTETICKÝCH POŽADAVCÍCH.
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Jak má vypadat nákres pro objednání?
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VZOR NÁKRESU PRO VÝROBU A NACENĚNÍ

7.

6.
6. Nákres kvalitně vyfoťte či naskenujte
a vložte jako přílohu do objednávkového
formuláře na našich internetových
stránkách www.graftazit.cz.
GRAFTAZIT®

7. Vaše objednávka bude technicky
zkontrolována a budeme Vás
informovat o jejím vyřízení.
Děkujeme.

© Grafta Consulting s.r.o. (Tento návod, včetně grafického a textového obsahu, je majektem Grafta Consulting s.r.o.,
a je zakázáno jeho šíření či množení bez výslovného souhlasu společnosti.)
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