
Instrukcja montażu płyt okładzinowych przy użyciu SYSTEMU SET-FIX 
 

1. Rozplanowanie punktów osadzenia mocowań:  

 wyznacz pierwszy punkt w narożniku ściany ok 6-7cm od krawędzi, 
 wyznacz pozostałe miejsca otworów rozpoczynając od punktu początkowego wg tabeli 

poniżej 
 

60cm x 60 cm-sufit 60cm x 40 cm 50cm x 40cm 

60cm x 50 cm 50cm x 50 cm 40cm x 40cm 

 

2. Wiercenie otworów i osadzanie kołków rozporowych: 

 w powstałych miejscach przecięć wywierć otwory używając wiertła o rozmiarze Ø12 i 
głębokości zapewniającej regulację poza kołkiem wewnątrz otworu a następnie osadź w 
otworach kołki rozporowe. 

 

UWAGA:  w przypadku mocowania w betonie, kamieniu i twardym drewnie należy użyć 
do wywiercenia otworu wiertła Ø13 

 
3. Montaż i regulacja elementu nośnego systemu:  

 
 
 
 

 przełóż trzpień przez element nośny (krążek) 
 
 
 

 
 następnie blokując trzpień kluczem lub 

szczypcami obróć krążek o 90
o
. Poprzez 

rozparcie w krążku trzpień zostaje osadzony. 
 
 
 

 regulujemy odległość poprzez wsuwanie lub wysuwanie trzpienia poza kołkiem 
rozporowym w głąb wywierconego otworu w zależności od chęci uzyskania zamierzonej 
odległości płaszczyzny płyty okładzinowej od ściany. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ustawiamy płaszczyznę, pamiętaj, aby trzpień wypełniał całą długość kołka rozporowego, 
dlatego otwór pod kołek powinien być na tyle głęboki, aby pozwalał na płynną regulację 
wewnątrz otworu poza kołkiem rozporowym. Istnieje możliwość przycięcia długości 
trzpienia w zależności od potrzeb. 

 
UWAGA: Należy pamiętać aby trzpień wypełniał całą długość kołka rozporowego 



 
 
 po otrzymaniu zamierzonego ustawienia 

blokujemy trzpień przekręcając o 90
o
 w kołku 

rozporowym 
 
 
 

 
Ważne: Trzpień po zamocowaniu w ścianie powinien być tak ułożony, aby jego wymiar 8mm 

ułożony był pionowo. 
 
4. Mocowanie płyty okładzinowej :  
 
 po przyłożeniu płyty 

mocujemy ją za pomocą 
wkrętów używanych 
standardowo przy montażu 
płyt okładzinowych.  

 
 
5. W przypadku  współpracy z 
profilem stelaża  
aluminiowego,  należy 
wyłamać zewnętrzne 
elementy krążka wzdłuż 
nacięć. Na tak przygotowany 
element osadzamy profil 
aluminiowy i mocujemy za 
pomocą wkrętów 

 
 
 
 
6. W przypadku zastosowania 
systemu do poziomowania sufitów i 
podłóg czynności wykonujemy 
analogicznie jak w pkt. 1-4. 
 
 
 
 
Zalety systemu:  

1. Szybki montaż i błyskawiczne mocowanie poprzez obrót o 90
o 

2. System uniwersalny, do stosowania w większości materiałów budowlanych tj. beton, cegła 
pełna, dziurawka, kamień, drewno, silikaty ,beton komórkowy  i inne. 
3. Szybko, dokładnie, solidnie 
4. Idealne wypoziomowanie płaszczyzn 
5. Bezkolizyjność systemu z instalacją elektryczną, hydrauliczną itp. 
6. Szybka korekty błędów montażu 
7. Rozmiary i waga opakowań przyjazne logistycznie  
8. System bezodpadowy i pro-ekologiczny 
9. Oszczędność do 80% czasu montażu. 
10.Brak mostków termicznych 


