Montaj Aparatı Nedir?

W h a t Is T h e A s s e mb l y K i t ?

İnşaatlarda kapı ve pencere gibi inşaat
malzemelerinin montajını hızlı, kolay ve verimli
şekilde monte etmek için geliştirilmiş bir üründür.

It is a product developed for fast, easy and efﬁcient
assembly of construction materials such as doors
and windows.

Neden Mon taj Aparatı?

W h y I s T h e A s s e mb l y K i t ?

1. Zamandan %80 tasarruf (daha hızlı montaj)

1. 80% time savings (faster assembly)

3. %50 daha az köpük kullanımı. (Montaj aparatıyla
yaptığınız montajda %50 daha az köpük
kullanırsınız. Sebebi montaj aparatı kasayı zemin
e takozdan 10 kat daha fazla güçle sıkıştırır. Ve
pervazın montajına engel olmadığı için sökmek
zorunda kalmazsınız.

3. 50% less foam usage. (You use 50% less foam in
your assembly with the assembly kit. The reason
is that the assembly kit compresses the case with
ten times more power than the ﬂoor wedge. Also,
you do not have to disassemble the assembly kit,
as it does not interfere with the installation of the
sill.

2. Daha temiz işçilik (Ahşap takoz ve keser
kullanmaya son. Bu nedenle kasanın kenarlarında
çekiç darbeleri yok)

4. Ömür boyu sağlamlık. (Ahşap takozla yapılan
montajların genelinde pervaz kanalını ezdiği için
köpük kuruduktan sonra takoz çıkartılmak
zorunda kalınıyor. Buda zaman içerisinde kapının
çarpması sonucu köpüğün özelliğin kaybetmesi
ve kasanın hareket etmesine neden oluyor.
Kasanın alt kısmında içe doğru hareketler gibi
nedenlerden kapı rahat oturmuyor. Montaj
aparatı ize pervaz kanalından daha içeride
olduğu için kanala kesinlikle baskı uygulamıyor.
Pervazı montaj ederken bu aparatı kesinlikle
sökmüyorsunuz. Ömür boyu orada kalıyor.

5. Kolay ayar (Kasayı iki ucdan sıkıştırdıktan sonra
kanadı asıp ayarlamak için aparatın vidasını ters
istikamete çevirip istediğiniz ayara geldiğinde
tekrar sıkıştırılabilinir. Kasaya herhangi bir sert
darbe uygulanmaz.)

6. Duvar materyali ne olursa olsun. Tuğla , lento,
bims, gazbeton vs her ürüne uyum sağlar ve
darbeli bir montaj olmadığından sıvayı patlatmaz

Montajda
Hızlı, Kolay, Sağlam,
Ekonomik Yöntem.

2. Cleaner workmanship (you do not need to
wooden wedge and cuts. To this end, there are no
hammer blows on the edges of the case)

Montaj Aparatı
K ulla n ı m A la n la r ı
( T h e As s e m bl y K it U s a g e Ar e a s )
Çınar Montaj Aparatı çelik, ahşap, mobilya kapıboy ve gömme dolap- ahşap pencere gibi her
türlü yapının montesinde kullanılır.
(Çınar Assembly Kit is used in the assembly of all
kinds of structures such as steel, wood, furniture
door-long and built-in cabinet-wooden window.)

M o n t a j A p a r a t ı G ö r s e lle r i
( T h e As s e m bl y K it I m a g e s )

4. Lifelong durableness. (Since it crushes the sill
channel in all assemblies made with wooden
wedges, wedges have to be removed after the
foam dries. Because of the door slamming, the
foam loses the property over time, and it causes
the case to move. The inward movements at the
bottom of the case can cause a door to not ﬁt
comfortably. Since the assembly kit is more inside
the perch channel, it does not apply pressure to
the channel. You deﬁnitely do not disassemble
this kit while assembling the sill. It stays there for
life.)
5. Easy Adjustment (After tightening the case from
both ends, you can turn the screw of the
apparatus in the opposite direction to hang and
adjust the wing. When it reaches the desired
setting, it can be tightened again. No hard blows
are applied to the case.)

6. The assembly kit adapts all kinds of wall material
such as bricks, lintel, pumice concrete,
autoclaved aerated concrete, etc. It does not
cause to crack on plaster as it is not an impact
assembly.

Fast, Easy,
Durable, Affordable
Method in Assembly.
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