MULTI SYSTÉM.
I. OPIS SYSTÉMU
Šatníkový systém MULTI nahrádza klasické stojky pri stavbe šatníka. Tento systém môžeme
použiť dvoma spôsobmi:
1. ukotvením rámov MULTI medzi podlahu a strop
2. ukotvením rámov MULTI medzi podlahu a zadnú stenu
MULTI systém pozostáva z týchto častí:
* drevená krytka skrutky (kód 146)
* nastaviteľná skrutka M 12 (kód 529)
* zvislý profil MULTI 5,3m (kód 144)
* podpera police (kód 143)
* skrutka 4 x 6 (kód 170)
* matica M4 kocka (kód 172)
* skrutka do spojky M5 x 12 (kód 533)
* spojka AL rovná (kód 233)
* spojka PVC 90 stupňová (kód 742)
* skrutka dvojstranná 5 x 60 (kód 534)

II. A, POSTUP PRI STAVBE ŠATNÍKA MEDZI PODLAHU A STROP (obr.1)
1. Zamerať výšku od podlahy po strop v miestach ukotvenia MULTI profilu.
2. Skrátiť zvislý profil MULTI o 40 mm oproti nameranej výške.
3. Na každú podperu police naskrutkovať 2 skrutky 4 x 6 s maticou M4. Trčiacu maticu M4
(kocku) vsunúť do kanálika zvislého MULTI profilu v potrebnom počte.
4. Dotiahnuť skrutky podpery podľa požadovanej výšky.
5. Na konce zvislého profilu MULTI nasunúť drevené stopky: jednu hore (stropnú), druhú
dole (podlahovú) a následne zasunúť nastaviteľné skrutku M 12 s naskrutkovanou maticou
(matica je súčasťou skrutky) na konce zvislého profilu MULTI. Nastaviteľnú skrutku M12
s maticou vkladáme na konce MULTI profilu, naskrutkovanou maticou smerom dnu.
6. Takto pripravenú zostavu postaviť zvislo na plánované miesto a zafixovať medzi podlahu
a strop pomocou nastaviteľnej skrutky M12.
7. Postupovať analogicky postavením zvyšnej šatníkovej zostavy.
8. Následne upevniť police na pripravené policové podpery skrutkami (napr. 4 x 16)
9. Dosunúť drevené stopky na podlahu a strop. Tým zakryjeme skrutky M12.

Obr.1. MULTI profil medzi podlahou a stropom

II. B, POSTUP PRI STAVBE ŠATNÍKA MEDZI PODLAHU A ZADNÚ
STENU (obr.2)
1. V potrebnej výške zrezať zvislý profil MULTI do 45-stupňového uhla.
2. Rovnako zrezať aj zvislý profil MULTI, ktorý pôjde do steny vodorovne. Dĺžka tohto profilu
pre policu s hĺbkou 450 mm je 250 mm.
3. Navŕtať otvory na vodorovnej časti MULTI profilu o priemere 4,5mm (po jeden v každej
drážke) vo vzdialenosti 23 mm od konca tej časti, ktorá pôjde k stene.
4. Zrezané 45-stupňové MULTI profily spojiť dvoma 90-stupňovými PVC spojkami a zaistiť
skrutkami do spojky M5 x 12 – na každú spojku 2 ks.
5. Podľa umiestnenia vodorovného MULTI profilu do steny, vyznačiť si miesto jeho
upevnenia a vyvŕtať 2 otvory vo vzdialenosti 32 mm od seba. Do otvorov vložiť hmoždinky.
6. Naskrutkovať dvojstrannú skrutku 5 x 60 do hmoždinky (jednu stranu) a do rovnej spojky
(druhú stranu)
7. Nasunúť profil na obe spojky rovné u upevniť ich pomocou skrutiek do spojky (cez MULTI
profil) – na každú spojku 2 ks.

Obr.2. MULTI profil medzi podlahou a zadnou stenou

