
PODSTAWOWE ZASADY ROZKROJU PŁYT CLIMAVER O GRUBOŚCI 25 i 40 MM 

PRZY UŻYCIU NARZĘDZI UNIWERSALNYCH 

 

Wykonanie przewodu prostego z jednej części z płyty Climaver gr. 25 mm 

 

Przewód prosty wykonuje się według jego wymiarów wewnętrznych a x b. Wszystkie opisane 

cięcia wykonuje się na płycie po stronie powłoki wewnętrznej, wprowadzając narzędzie od strony 

pióra męskiego płyty (krawędź z folijką) w kierunku pióra żeńskiego. Używamy uniwersalnego 

zestawu narzędzi Climaver z zamontowanymi kostkami czerwoną i niebieską odpowiednimi do 

grubości płyty 25 lub 40 mm. 

W celu wykonania przewodu prostego z jednej części, nie korzystając z kątownika CLIMAVER, 

należy, po obu stronach płyty, poczynając od lewej strony arkusza (1) zaznaczyć wymiar ścianki „a” 

kanału, ustawić prowadnicę w zaznaczonych punktach i „przejechać” narzędziem z zamocowaną 

kostką czerwoną 25 uzyskując nacięcia (2) jak pokazano na schemacie. Od powstałego nacięcia (2) 

zaznaczamy wymiar drugiej ścianki „b” kanału, poczym na znakach przystawiamy prowadnicę 

i przesuwamy narzędzie z kostką czerwoną 25 uzyskując nacięcie (3). Analogicznie do poprzedniego 

nacinamy ściankę „a” kanału otrzymując nacięcie (4). Następnie od ostatniego nacięcia odmierzamy 

wymiar ścianki „b” kanału i po znakach prowadzimy lewą krawędź narzędzia z zamontowaną kostką 

niebieską 25 uzyskując nacięcie (5), które jest zakładką. Na koniec za pomocą noża odcinamy 

pozostałą część płyty Climaver, oczyszczamy powstałą zakładkę z resztek wełny oraz usuwamy 

materiał z rowków wykrojonych narzędziem z kostką czerwoną. 

 

Wykonanie przewodu prostego z jednej części z płyty Climaver gr. 40 mm 

 

Sposób rozkroju płyt Climaver gr. 40 mm jest identyczny jak dla płyt Climaver gr. 25 mm 

należy tylko w narzędziach uniwersalnych wymienić kostki czerwoną i niebieską na odpowiednie dla 

grubości 40 mm. 

W przypadku korzystania z kątownika Climaver należy zaadoptować kątownik do współpracy 

z narzędziami uniwersalnymi. W tym celu na istniejącą podziałkę kątownika należy nakleić 

dostarczony pasek z nową podziałką, tak aby uzyskać przesunięcie podziałki o 4 cm (znak 10 cm 

naklejamy na wymiarze 14 cm). Dwa paski naklejek z nową miarą znajdują się w walizce z narzędziami 

uniwersalnymi. 

 

Pozostałe obowiązujące zasady wykonania kanałów CLIMAVER zawarte są w Instrukcji Montażu. 


