
3

1

2

Sid 1 av 3

Kåbe Indstøbningsramme  
- montering på stedet
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INSTALLATIONSANVISNING

kabe-mattan.dk

Kåbe 20R. Til måtter og gitre 
med en højde på 20-22 mm. 
Profil 25 x 31 x 4 mm.

Kåbe 25R. Til måtter og gitre 
med en højde på 25 mm. 
Profil 31 x 25 x 4 mm.

Profiler

Kåbe 20R og 25R - Skruesamlingsramme
Montér rammen med vedlagte skruer og kasse. Mål rammen på tværs for at kontrollere, at hjørnerne 
er vinkelrette. Ved større rammer kan det være nødvendigt med modhold af fx træstykker, der saves 
til på stedet, for at undgå, at rammen får en "timeglasform", hvilket kan gøre, at måtten ikke kan gå 
ned i rammen.

Hvert hjørne sammenføjes med:

1 stk. kasse ( 1 )

4 stk. skruer ( 2 )

4 stk. møtrikker ( 3 )

Obs!!
Husk at måle rammen på tværs efter montering. 
For at sikre, at den har en vinkel på 90°. 
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Efter behov:
Drej de to yderste klammer rundt på undersiden i hver ende 
af T-profilen for at holde den på plads. 

Kåbe 20R og 25R - Skruesamlingsramme  
med mellemafstivning
Montér rammen, så hakkene/sporene ligger midt for hinanden.  
Placér dernæst T-profilen i sporene. 
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Kåbe 23R. Til måtter og gitre 
med en højde på 22-25 mm. 
Profil 23 x 23 x 2,5 mm.

Kåbe 23R. Til måtter og gitre med en højde på 22-25 mm.

Kåbe 23R – Indstiksramme
Kåbe ramme 23R leveres i løse længder bestilt efter mål med hjørnerne skåret i en vinkel på 45 
grader (ved rektangulær måtte) og løse hjørnebeslag. Bank hjørnejernene ind med en gummihammer 
i enderne, og tilslut ved at banke dem sammen med gummihammeren.

Kontakt os for at flere oplysninger.
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Profil

Bestilling
Angiv rammetype og helst udvendige mål ved bestilling. Hvis målet vedrører udsparing, måtte eller gitre, 
skal det angives specielt.

Vi leverer også indstøbningsrammer i varmforzinket stål, rustfrit syrebestandigt stål og messing. Overlad 
ansvaret for måltilpasningen til producenten ved at bestille ramme, måtte og/eller gitre samtidig. Meddel 
målene i rækkefølgen A x B.

A = bredde, venstre til højre.

B = gangretning, forkant til bagkant

Kontakt os for at flere oplysninger.


