
Hogyan szereljük fel az Element-System polcrendszerünket? 

1. Kimérjük az első falsín helyét (fontos a talajtól mért távolságot és 

valamely, oldalirányú támponttól mért távolságot is meghatározni.) Ezek 

után egy vízszintező segítségével függőlegesbe állítjuk, a csavarok 

perforációinál a rögzítendő felületre feljelöljük, majd a csavarok és tiplik 

segítségével a falsínt felszereljük. (1. sz. ábra) 

2. Meghatározzuk a második falsínnek az elsőtől mért távolságát. Ezt 

minden esetben a felszerelendő polclapok hosszúsága határozza meg, a 

következő alapelvek figyelembe vételével: 

a.  laminált- és üveg-polclapoknál általában a polcok mindkét 

oldalon a felszerelt falsínen és konzolokon túl lógnak 5-8 cm-re. 

b. Az Element-System saját gyártású fém-polclapjai 

alkalmazásánál azonban különösen ügyelnünk kell a két falsín 

egymástól mért távolságára, mert annak egyezni kell a 

felszerelendő polclap hosszúságával. 

A második falsínt a falsínek azonos szinten levő perforációiba állított 

konzolok segítségével vízszintbe állítjuk (2. sz. ábra). Ezek után egy 

vízszintező segítségével függőlegesbe állítjuk, a csavarok perforációinál a 

rögzítendő felületre feljelöljük, majd a csavarok és tiplik segítségével a 

falsínt felszereljük. 

3. Ezek után a konzolokat az előre megállapított magasságban levő 

perforációkba bepattintjuk. Ajánlott egy gumikalapáccsal enyhén ráütni, 

hogy jó szorosan illeszkedjen a helyére. (3. sz. ábra) 

4. Ha fém-polclapokkal szeretnénk a polcrendszerünket ellátni, akkor az előre pontos távolságokra kimért, majd rögzített falsínekre, és konzolokra 

helyezzük azt. (4. sz. ábra) 

5. Fa-, vagy laminált polclapok alkalmazása esetén a polclapot egyszerűen a konzolra ráhelyezzük. Két megoldás az általános: 

a. Ha szeretnénk, hogy a konzol a polclapot teljes szélességében alátámassza, akkor a polclap szélességének alkalmazkodnia kell a konzolok 

hosszúsági adataihoz. Ebben az esetben a konzol felálló kis horga a polclapot elölről fogja védeni a lecsúszástól. 

b. Kissé esztétikusabb megoldásként ajánljuk, hogy a polclap szélességétől kb. 5 cm-rel rövidebb konzolt vásároljanak. Ebben az esetben a 

pontos felfekvést úgy érjük el, ha a polclapon alul, a konzollal történő érintkezési helyén egy kb. 8-as átmérőjű, és 2 mm mély furatot 

alakítunk ki. A konzol horga ebbe a furatba fog illeszkedni. (5. sz. ábra) 

 


