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Bir mekana asma tavan döşeyebilmek için elimizde

*Alüminyum
*Asma Tavan
*Aluminium
*Suspended Ceiling

*Alüminyum
Çatı Trapezi
*Trapezoidal Roof
Claddings

*Soğuk Çekme Profiller
*Coldrolled Profilies

*Alüminyum Tabaka ve
Rulo Levha
*Aluminium Sheets
and Strips

*Uzaktan Kumandalı
Garaj Kapıları
*Remote controlled
Garage doors

1234567-

Paneel (85 – 100 – P-200 – Panel ikiz – kaset v.s.)
Taşıyıcı (omega – beta v.s.)
Kenar profili (18 20 U, 32 x 25 L v.s.)
Askı takımı
Derz çıtası (isteğe bağlı)
Aydınlatma armatürleri (1 x 20 – 1.x 40 – spot çeşitleri v.s.)
Montaj planı olması gerekir.

Montajcı montaja başlamadan önce montaj planı ile montaj malzemelerini
inceler eksiklik karşısında yetkili kişilere uyarıda bulunur. Eğer eksik yoksa önce
montaj yeri incelenir. Daha sonra montaj planındaki ölçülerle montaj yerinin ölçüleri
karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucu bir aksilik çıkmazsa gerekli olan elektrik, iskele
veya merdiven türü ihtiyaçlar kontrolden geçirilir. Eksik olmadığı taktirde montaja
başlanır.
Montaja öncelikle kenar profillerin montajıyla başlanır gerekli ölçüler
alındıktan sonra matkap yardımı ile profillerin tutturulacağı delikler açılır. Daha sonra
vida ve dubel yardımı ile montaj yapılır. Askı takımlarının ölçüleri alınıp matkapla
delindikten sonra yine dubel ve vida yardımı ile gerekli yerlere monte edilir. Askı
montajından sonra taşıyıcılar gerekli yerlerden askı takımlarına tutturulur. Bu
işlemlerden sonra paneller döşenmeye başlanır.
Paneller öncelikle gerekli ölçülerde kesilir. Köşelerden döşemek şartı ile
taşıyıcılarla dengeli şekilde (aksi taktirde taşıyıcıda kaymalar olabilir) dizilmeye
başlanır. Dizim sırasında askı altlarına getirdiğinde askı takımlarının boşluğu veya
gerginliği giderilmeli aksi taktirde sarkmalar veya gerilmeler olabilir montaj planına
göre aydınlatma armatürler iki taşıyıcı arasındaki yerine yerleştirilir. (1 x 20W 70cm,
1 x 40W 130cm) Eğer ki spot aydınlatma istenmiş ise montaj planındaki noktalardan
spot delikleri açılmak şartı ile spotlar yerleştirilir. Paneller ve aydınlatma unsurlarından
sonra ihtiyaca göre derz çıtası dizimi yapılır. Derz çıtası iki panel arasında kalan
15mm’lik başlıklara uygun bir şekilde yerleştirilir. Bu işlemden sonra montaj işi
tamamlanmıştır.
Montajcı bu aşamada tavanda herhangi bir aksaklık çıkmaması için tavanı
yeniden kontrolden geçirir. Bir aksaklık varsa giderilir. Aksama yok ise montajcı
tarafından hazırlanan teslim tutanağı yetkili kişiye imzalandırıldıktan sonra montaj
işlemi sona erer.

