
Lamela de sageac se taie la dimensiunea necesar (30-70cm, l imea stre inii).ăţ şă

MONTAJUL SAGEACULUI
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Posibilităţi de montaj:

MONTAJ DREPT

Între ă ,
atunci c nd există alt
sageac de lemn montat şi
nu se îmbracă şi pazia de
lemn cu pazie PVC ROYAL.
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3. între ,
atunci c nd nu există alt
sageac montat şi se
doreşte îmbră paziei
în pazie PVC ROYAL.

1.
â

â

carea

dou canale„J”

banda de finisare

două canale„F”

2. între
, atunci când există alt

sageac montat (lemn) i se
mbrac i pazia existent .

se montează
peste canalul „F” şi ntră n
banda de finisare. Pe
partea superioară a paziei
se ştanţează găuri de
pr indere cu cleşte le
perforator pentru fixare

canal „F” şi canal
„J”

Pazia de PVC
i

MONTAJ INCLINAT

Între două ,4. canale„J”

5. între canal „F” şi canal „J”

Pentru îmbinarea la 45° la col ul casei a sageacului se foloseşte canal „T”:ţ

PazieSageac Canal T

Canal F sau J Colt constructie

Vedere de sub streasina

1. Imbinare cu canal T în unghi de  45°

Canal T

2. Imbinare prin montarea canalului T
în unghi drept

Canal“J”

Sageac PVC

Sageac lemn

1. Dou profile Jă

Canal“F”

Sageac PVC

Pazie

Banda
de finisare

3. profile FDouă

Canal“F” Canal“J”

Sageac PVC

Sageac lemn

Pazie

Banda
de finisare

2.  Profil F si profil J

Canal“F” Canal“J”

Sageac PVC

Pazie

Banda
de finisare

5.  Profil F si profil J

Canal“J”

Sageac PVC

Sageac lemn

4. profile JDouă

Montajul buc ilor de sageac se face succesiv,  prin clipsarea la un cap t peste cel anterior i
prindere cuie zincate pe sipci de lemn  (sau pe sageacul de lemn existent).
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