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Монтаж фасадних панелей 
Альта-Профиль

 Для захисту фасаду будівлі від дії агресивного 
зовнішнього середовища виробничий холдинг 
«Альта-Профіль» виробляє міцні та довговічні 
фасадні панелі, що імітують природні 
матеріали.

 Різноманітність кольорів і моделей дозволяє 
використувати фасадні панелі не тільки для 
цоколю будівлі, а й для всього фасаду. 
Враховуючи невелику товщину панелей, їх 
зручно використовувати для облицювання 
цоколя вже існуючих будівель, коли треба 
мінімізувати розбіжність площин цоколя і 
основного фасаду.

Мальовничий зовнішній вигляд фасадних 
панелей, їх мала вага і невеликі розміри 
дозволяють використовувати їх не тільки для 
облицювання стін самої будівлі, але й її 
окремих елементів (прибудованих труб, веж, 
переходів, покрівельних ліхтарів). Також 
фасадні панелі використовуються при 
будівництві парканів та огорож садових та 
інших ділянок.

Фасадні панелі «Альта-Профіль» - це еко-
логічно чистий, нетоксичний, штучний 
оздоблювальний матеріал для облицювання 
стін будинків. Зовнішній вигляд панелей 
повністю копіює красу аналогічних 
натуральних матеріалів, у той час як ціна на 
оздоблювальні панелі значно нижча. 

Простота монтажу робить можливим 
установку фасадних панелей на будь-який 
фасад, незалежно від його конструктивного 
рішення. Загальні правила монтажу такі ж, як і 
для традиційного сайдинга, але є свої 
особливості:

1 – стіна будинку, 2 – фасадна панель, 3 – вентильований зазор, 4 – рейка 50х50 мм, 
5 – рейка 25х25 мм, 6 – шуруп, 7 – утеплювач, 8 – гідроізолююча плівка
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мал. 1: Варіанти кріплення обрешітки і фасадних панелей

Варіант А: 
з утеплювачем

Варіант В: 
без утеплювача6 6

 Насамперед, захисту потребує цоколь будинку, 
як найбільш вразливий фрагмент будинку. 
Руйнівним чином на нього впливають такі 
фактори, як: тала вода, різниця температур між 
зовнішнім і внутрішнім середовищем, 
деформація в період міжсезоння. Під впливом 
цих факторів традиційні оздоблювальні 
матеріали вимагають періодичного догляду та 
оновлення (штукатурні, малярні роботи, 
герметизація тріщин і т.д.). Використання 
фасадних панелей дозволяє уникнути ряду  



мал2

зазор

мал. 4

мал. 5

мал 3
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1. На початковому етапі монтажу необхідно під-
готувати поверхню, а для цього
встановлюється обрешітка по всій поверхні
стіни. При установці обрешітки обов'язково
треба користуватися горизонтом, щоб рівно
встановити рейки, інакше в процесі монтажу
буде проявлятися перекіс панелей.

Компанія «Альта-Профіль» з метою 
запобігання лінійних спотворень рекомендує 
використовувати металеву оцинковану 
обрешітку. Рейки металевої обрешітки 
встановлюються строго вертикально на 
відстані 25 см одна від одної для забезпечення 
вентеляції під панелями.

2. Установка профілів обрешітки з 
утеплювачем і без утеплювача докладно 
описана на стор.3.

3. Для запобігання проникненню вологи між
стіною і панелями необхідно закрити
герметиком виходи (входи) електричних,
газових, водних та інших магістралей, а також
обробити стіни навколо вікон і дверей.

4. Монтаж панелей здійснювати, рухаючись
зліва направо, завершуючи повністю монтаж
однієї стіни, перш ніж переходити до другої.

5. Панелі призначені для монтажу лише на
вертикальні поверхні. Їх не можна
монтувати на покрівельні та підлогові
покриття.

6. Фасадні панелі і всі комплектуючі до них
повинні кріплюватись на обрешітку тільки 
через спеціально призначені для цього пази 
(мал. 3). Не намагайтеся самостійно 
виконати отвори, це призведе до порушення  
форми оздоблювальних матеріалів.

7. Для кріплення панелей використовуйте
оцинковані  шурупи або цвяхи, що дозволить
уникнути появи іржавих патьоків на
панелях. Цвяхи або шурупи повинні входити
в кріпильну основу строго перпендикулярно,
ні в якому разі під кутом, і строго по центру
отворів, передбачених в планках і панелях.
(мал. 4).

8. Встановлюючи панелі, залишайте невелику
відстань між верхнім краєм шляпки шурупа і 
панеллю, це забезпечить вільне розширення-
стиснення (мал. 5)

9. Монтаж панелей рекомендується 
здійснювати при плюсових температурах.

10. При оздобленні суцільної стіни будівлі,
висота і довжина якої більше б м, 
враховуючи лінейние розширення, які 
можуть виникнути при температурному 
зколиванні, компанія «Альта-Профіль» 
рекомендує:

а)  залишати зазори між панелями (мал 2) .;

б) робити зазори між панеллю і верхнім краєм     
шурупа (мал 5) .; 
в)  за допомогою декоративних планок влаштову-

вати температурні шви. Так можна 
використовувати облицювальну планку, 
планку J-trim або з'єднувальну планку (для 
вінілового сайдинга).
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Оздоблювальні елементи системи «Альта-Декор»

Декоративні планки можна встановлювати як по горизонталі, так і по вертикалі. Оздоблювальні 
планки в цьому випадку можуть служити як елементи декору, що додають своєрідну нотку в 
оформленні будівлі, або, щоб підкреслити поверховість будинку. 
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довжина 650 мм

ширина    200 мм

Відкіс 
універсальний

довжина 920 мм

ширина 125 мм

товщина  30 мм

Облицювальна 
планка Цегла

довжина 927 мм

ширина  73 мм

товщина 51 мм

Облицювальна 
планка Камінь

довжина 650 мм

ширина    150 мм

Лиштва Модерн

довжина 650 мм

ширина  150 мм

Лиштва Класик

довжина 3000 мм

Планка J-Trim

довжина 2000 мм

ширина  45 мм

Начальна планка

довжина  446 мм

ширина   158 мм

товщина  30 мм

Кут «Цегла
Антик» (ф)

довжина   445 мм

ширина    125 мм

товщина  31 мм

Кут «Цегла
клінкерна»

довжина  472 мм

ширина   112 мм

товщина  31 мм

Кут «Бутовий
камінь»

довжина   445 мм

ширина    148 мм

товщина   42 мм

Кут «Фагот» 

довжина 472 мм

ширина   112 мм

товщина 31 мм

Кут "Камінь"

довжина   473мм

ширина   103 мм

товщина  28 мм

Кут "Цегла"

довжина  446 мм

ширина   160 мм

товщина  35 мм

довжина  472 мм

ширина   168 мм

товщина 44 мм

Кут «Граніт»Кут «Скелястий 
камінь» (н)

Кут відкосу

довжина 690 мм

ширина   180 мм

Добірний елемент 
до відкосу 

Кут доборного 
елемента
до відкосу

Кут
лиштви
Модерн

Кут
лиштви
Класик

кут відкосу + 
лиштва Класик

кут відкосу + 
лиштва Модерн

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!



1,5-2 см

зовнішній кут 
«Цегла-Антик»

мал. 11: варіант А

мал. 10

мал. 12:  варіант В

J-trim
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через відповідні пази по обидва боки. При 
цьому переконаєтеся, що кут встановлений 
рівно.

Також зовнішній кут використовується для 
оздоблення дверних і віконних прорізів. 
Компанія «Альта- Профіль» випускає кілька 
видів зовнішніх кутів, які відрізняються один 
від одного розмірами, формою, а також 
основними прийомами монтажу.

3.1. Зовнішній кут стандартних колекцій «кмінь»
і «цегла» кріпиться до панелі через 
відповідні пази. Саме тому не потрібно 
додаткових рекомендацій по установці 
даного виду кутів.

3.2. Після  розширення   асортименту   фасадних
панелей, компанія випустила нові дизайни 
зовнішніх кутів: «цегла-антик» (також 
застосовується для колекції «фасадна 
плитка») і «скелястий камінь». 

Зовнішній кут «Цегла-Антик» має зовсім інші 
розміри і кріплення до облицьованої стіни 
(рис. 8). Новий кут має по одному кріпленню з 
двох бічних сторін, але на відміну від інших 
кутів має пази для кріплення зверху і знизу, що 
спрощує процедуру монтажу. Панелі в процесі 
установки необхідно вставляти в зовнішній кут 
«цегла-антик» з зазором 1,5-2 см (мал. 10).

Здійснюючи монтаж зовнішнього кута колекції 
«цегла-антик», важливо врахувати ще одну 
особливість. При обробці, як цоколя будівлі, 
так і всього фасаду, кількість зовнішніх кутів 
підбирається відповідно до висоти стіни або 
оздоблюваної поверхні. Всі оздоблювальні 
планки і кути можна так само різати, як і 
панелі. У випадку якщо буде необхідність 
використовувати не весь кут, а тільки його 
частину, то для цього треба буде робити пази-
пропили на відпиляній частини. Завдяки 
пазам-пропилам відпиляна частина кута буде 
кріпитися за попередній кут. Це дозволить 
використовувати кути різної довжини і робити 
кріплення більш надійним.



Зовнішній кут колекції «Скелястий камінь» 
має також свої відмінні риси при монтажі. 
Зовнішній кут «скелястий камінь» кріпиться 
так само на обрешітку, але на відміну від 
кутів інших колекцій, він не має пазів для 
з'єднання з основною панеллю (мал. 9). 
Кріплення панелі і кута проводиться за 
рахунок стику відпиляної сторони панелі до 
зовнішнього кута (мал. І). У той час як 
зовнішні кути інших колекцій представлені 
у вигляді виступаючих елементів 
оздоблення, то даний кут з панеллю утворює 
одну площину. Це було розроблено, в першу 
чергу, для оздоблення колон, де потрібно, 
щоб кут плавно переходив в панель без 
виступів. При обробці конструкції 
фасадними панелями і кутами колекції 
«скелястий камінь» дуже важливо точно 
виміряти довжину  панелі що монтується, 
оскільки панель потрібно підпиляти рівно і 
заточити так, щоб не було зазорів в місці 
стику з кутом. Для підрізування фасадних 
панелей в разі сполучення з кутом «камінь 
скелястий» необхідно застосовувати 

стаціонарну циркулярну пилку з диском 
300-962-32 (для МДФ). Розріз робити з 
лицьового боку панелі. Після розрезання 
панелі видалити пил і задирки. Висота 
встановлення диска - 50-60 мм. Цей процес 
дуже складний, вимагає довгої та кропіткої 
роботи, але результат вартий того. 

Для зручності монтажу можна 
використовувати планку J-trim для вінілового 
сайдинга (мал. 12). Планка легко насаджується 
на відпиляну частину панелі, таким чином, 
вирівнюється край панелі. А потім кут 
стикується з панеллю, утворюючи одну 
площину.

4.  Після  того  як  встановлені  зовнішні  кути 
можна приступати до установки фасадних 
панелей. Рухаючись зліва направо, встановіть 
перший кут панелі  з випуском  приблизно на  
3 мм нижче нижньої кромки початкової 
планки. Просуньте першу панель вліво, 
встановивши її врівень в кут. Вставте першу 
панель в початкову планку і зафіксуйте за 
допомогою кріпильних елементів. Наступна 
панель вставляється в кріплення першої 
панелі, і так далі по ланцюжку оздоблюється 
перший ряд фасадних панелей. Після 
завершення першого ряду панелей 
встановлюється другий, третій і т.д. ряди, 
починаючи кожен раз зліва направо. Важлива 
порада: рекомендуємо розташовувати панелі в 
шаховому порядку (із зсувом 1/3-1/2 панелі) 
для більш надійної фіксації бічних з'єднань.
5. Завершальним елементом кріплення фасадних 

панелей є облицювальна планка, яка просто 
накладається поверх панелі і кріпиться на 
обрешітку за допомогою цвяхів або шурупів 
через пази з'єднання (мал 13).

мал. 13

облицювальна планка

15

3.3. 
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При монтажі фасадних панелей колекцій «Камінь Неаполітанський», «Камінь Флорен 

тійскій» і «Камінь Венеціанський» необхідно керуватися загальною інструкцією по 

монтажу фасадних панелей, при цьому дотримувати деякі особливі умови, пов'язані з 

конструктивними особливостями панелей. Коли монтується край панелі до кута, то 

маленьку частину наступної панелі необхідно проклеїти термо пістолетом (рис. 8) або, 

в колекції «Камінь Венеціанський», закріпити потайними оцинкованими меблевими 

саморізами (рис. 9). Це потрібно для кращого кріплення панелі.

При монтажі фасадних панелей колекції «Камінь Венеціанський» для надання 

додаткової жорсткості конструкції рекомендується встановлювати фрагменти 

горизонтальної обрешітки в місці з'єднання панелей (рис. 10).

!

!

«Камінь Неаполітанський», «Камінь Флорентійський»:

«Камінь Венеціанський»:

рис. 8

рис. 9

рис. 10

кут будинку

кут будинку

кріплення 
саморізами

обрешітка

не більше 30 см

профілі обрешітки
з горизонтальними вставками
(в шахматному порядку)

панелі "Камінь Веніціанський"
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Монтаж лиштв, відкосів 
і кутових елементів
Компанія «Альта-Профіль» випускає 
ексклюзивний оздоблювальний елемент - 
пластикова лиштва, призначена для 
декоративного обрамлення віконного або 
дверного отвору. Компанія виробляє лиштви 
двох видів - це лиштва «Класік» та лиштва 
«Модерн», і один доборний елемент - 
універсальний відкіс. 

Для зручності монтажу пластикових лиштв і 
відкосів і надання закінченого і акуратного 
вигляду віконним або дверних отворам, 
компанія «Альта-Профіль» випускає 
унікальний продукт - це кутові елементи до 
лиштви і відкосу. Перевага даного елемента 
полягає в тому, що тепер не треба буде робити 
спеціальні запили на лиштвах та відкосах і 
намагатися їх стикувати один з одним під 
кутом 45 градусів. Досить просто 
використовувати кутовий елемент.

Лиштви, відкоси і всі кутові елементи пред-
ставляють собою фігурні планки для 
декоративного обрамлення кутів віконного 
або дверного отвору. Всі елементи 
виготовляються методом лиття на 
термопластавтоматах і випускаються в 
широкій колірній гамі: коричневі, пісочні, білі,

кремові. Лиштви, відкоси та кутові елементи 
Ви можете використовувати при оздобленні  
будівлі, як фасадними панелями, так і 
вініловим або акриловим сайдингом.
Для надання естетично закінченого 
зовнішнього вигляду віконному або дверному 
отвору, Ви можете вибрати будь-який варіант 
поєднання добірного елемента (відкосу) з 
одною з лиштв, або комбінуючи лиштви одна з 
одною.
Найчастіше довжини відкосу не вистачає, щоб 
закрити віконну або дверну нішу, саме тому, 
технологами компанії був розроблений новий 
елемент - добір до відкосу, а також кутовий 
доборний елемент до відкосу.

1. рулетка

2. кутник

3. металева складна лінійка

4. електропила торцева з регульованим кутом 
різа і нахилом диска

5. диск для електропили повинен
бути з максимальною кількістю
зубців на 1 дюйм

6. ножівка по металу з дрібними зубцями

7. ручна ножівка

8. стусло дерев'яне

9. шуруповерт

10. шурупи

11. термопістолет

12. викрутка

Необхідні інструменти

Доборний 
елемент
до відкосу

Кут
доборного
елемента
до відкосу

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Варіанти оздоблення

Для любителів сучасних екстравагантних форм 
компанія пропонує лиштву «Модерн». Вона 
має оригінальну вигнуту форму, що надає 
своєрідну родзинку в оформленні.

Для любителів класики компанія пропонує 
лиштву «Класик» - це втілення традиційності 
та романтизму.
При оздобленні віконних або дверних прорізів 
за допомогою лиштв + відкосів можливі два 
варіанти установки

1) Стиковка лиштв і відкосів в кутах один з
одним без використання додаткових
елементів.

2) Стиковка лиштв і відкосів за допомогою
кутових елементів.

Установка пластикової лиштви і відкосу 
вимагає відповідального підходу і суворого 
дотримання рекомендацій виробника. Далі 
детально опишемо процес монтажу. 

Вся робота починається з установки 
універсального відкосу (мал.1). По всьому 
периметру віконного або дверного отвору 
встановлюється відкіс. Відкіс необхідної 
довжини легко можна відпиляти за допомогою 
ножівки або електропили. Для більш міцного 
кріплення до віконної або дверної коробки 
рекомендуємо використовувати стартовий 
молдинг (для пластикових панелей), який ви 
можете придбати у торгових представників 
компанії. Один кінець відкосу вставляється в 
стартовий молдинг, а інший кінець відкосу 
безпосередньо кріпиться до обрешітки або до 
стіни за допомогою шурупів через спеціальні 
монтажні пази. 
У кутах відкоси стикуються один з одним, 
попередньо зробивши запили на кінцях 
відкосу під кутом 45 °.

Далі переходимо до установки лиштви. Цей 
процес більш трудомісткий. Починається 
монтаж зі стикування лиштв в кутах. Стиковка 

лиштв в кутах віконних або дверних прорізів 
проводиться шляхом підрізування елементів 
під кутом 45 °. Запил лиштв здійснюється за 
допомогою ножівки з дрібними зубцями або,  

1. Лиштва «Класик» або «Модерн» + універсальний відкіс

1.1.Лиштва «Класик» або «Модерн» 
+ універсальний відкіс 
(варіант установки без використання кутових елементів)

Мал 1

стартовий молдинг
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для більш високої якості сполучення 
елементів, торцевою електропилою з 
регульованим кутом різа і нахилом диска. Диск 
для торцевої пили необхідно застосовувати з 
максимальною кількістю зубців на 1 дюйм.

Для більш акуратного стикування лиштв при 
розпилі елементів необхідно дотримуватися 
наступних рекомендацій:

1) Запил лиштв проводиться з лицьового боку.
Лиштва повинна знаходитися в гори-
зонтальному положенні з жорстко 
закріпленими гранями (мал.2).

2) Розпилюючи лиштву, рекомендуємо на гори
зонтальну площину опори  електропили вста-
новлювати прокладки товщиною 9-10 мм під 
«носик» лиштви (мал.2).

Це необхідно для того, щоб «носик» лиштви і 
монтажний паз знаходилися в одній площині 
(мал.3), що запобіжить рухливості лиштви в 
будь-якому напрямку, оскільки при розпилі 
лиштва може відхилитися від заданого 
напрямку, і зріз вийде нерівним.

3)  В  стикувальний  монтажний   паз  лиштви 
 вставити фрагмент фасадної панелі, яка в 
подальшому буде монтуватися на стіну, і 
щільно притиснути до площини робочого 
столу (мал.3).

4) Після запила лиштв необхідно зрізати части-
ну монтажної полиці, оскільки вона може 
перешкодити щільному приляганню 
запилених граней лиштви при їх стикуванні на 
кутах (мал.4 і мал.5).

Мал. 5

Мал. 4

Мал. 3

лл
ии

нн
ии

яя   
рр

ее зз
аа

лл ии нн ии яя   рр ее зз аа

Мал. 2
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5) Стики кутових елементів можна обробити
термопістолетом. У цьому випадку, кутові 
елементи попередньо склеюються між собою 
(мал.б), після чого вони монтуються на проріз 
з іншими елементами (мал.7).

6) У разі запилів ручною ножівкою рекоменду- 
ється виготовлення стусла (мал.8). Стінки 
стусла повинні строго витримати ширину 
лиштви і бути розкріплені у двох паралельних 
площинах. Матеріал стусла - фанера 8-12 мм.

Далі встановлюється лиштва по всьому 
периметру віконного або дверного отвору. 

«Носик» лиштви вставляється в монтажний 
паз універсального відкосу, а іншим кінцем 
кріпиться до обрешітки або стіни за 
допомогою шурупів через спеціальні монтажні 
пази (мал.7).

Завершальним елементом оздоблення є 
установка фасадних панелей. Фасадна панель 
однією стороною вставляється в монтажний 
паз лиштви, а іншою стороною за допомогою 
шурупів кріпиться до обрешітки або стіни 
(мал.10).

Мал. 7

Мал. 9

Мал. 9

Мал. 6

Мал. 8

пропили

саморізи

Ширина лиштви
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1.2. Лиштва«Класик» або «Модерн» 
+ універсальний відкіс 
(варіант установки з використанням кутових елементів)

Кут відкосу Кут лиштви
Модерн

Кут лиштви
Класик

203

210

127

280

150

135

280

150

135

Варіант установки «Лиштва «Класік»-«Мо-
дерен» + універсальний відкіс можна значно 
спростити, використовуючи нові кутові 
елементи від кампанії «Альта-Профіль».

Вся робота починається з установки кутового 
елемента відкосу. Один кінець кута відкосу 
вставляється в стартовий молдинг, який 
використовується для більш міцного 
кріплення до віконної або дверної коробки 
(аналогічно на рис.1), а інший кінець кута 
відкосу кріпиться до обрешітки або стіни за 
допомогою шурупів через спеціальні монтажні 
пази. Потім аналогічним чином 
встановлюються всі кутові елементи відкосу. 
Після установки кутів відкосу переходимо до 
монтажу відкосів. З одного боку відкосу, яким 
він буде кріпитися до кута, відпилюється 15 см 
разом з монтажними кріпленнями. Лінія різу 
буде збігатися з пазом, який є у відкосу, це 
додасть гармонійності при стикуванні відкосів 
і кутових елементів. Потім відпиляною 
частиною відкіс стикується з кутом відкосу, а 
іншою стороною - з іншим відкосом і так по 
всьому периметру.
Далі монтується кутовий елемент лиштви              

«Класик» або «Модерн» (за вашим бажанням). 
Носик кута лиштви вставляється в монтажний 
паз кута відкосу, а іншим кінцем кріпиться до 
обрешітки або стіни за допомогою шурупів 
через спеціальні монтажні пази. Аналогічним 
чином встановлюються всі кутові елементи 
лиштви.

Далі переходимо до встановлення самої 
лиштви. З одного боку лиштви, якою вона буде 
кріпитися до кутового елементу лиштви, 
акуратно відпилюється 6- 8 см разом з 
монтажними кріпленнями, видаляються всі 
виступаючі елементи. Відпиляною стороною 
лиштва стикується з кутовим елементом, а 
іншою стороною з іншою лиштвою і так по 
всьому периметру віконного або дверного 
отвору. Якщо ви все правильно відпиляли і 
зачистили, то при стикуванні лиштв і кутових 
елементів не виникне щілин і не буде 
хвильового ефекту.
Завершальним елементом оздоблення є 
установка фасадних панелей. Фасадна панель 
однією стороною вставляється в монтажний 
паз лиштви, а іншою стороною кріпиться до 
обрешітки або стіні.

2. Лиштва як декоративна планка
Лиштву можна використовувати не тільки як 
оздоблювальний елемент віконних або 
дверних отворів, але і як декоративний 
елемент оздоблення. У цьому випадку, лиштва 

виступає в ролі декоративної планки, яку Ви 
можете застосовувати як дизайнерський 
елемент для оздоблення будинку: наприклад, 
використовувати його горизонтально по 
периметру будівлі.
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При встановленні лиштви як декоративної 
планки настійно рекомендуємо шурупи, за 
допомогою яких кріпляться фасадні панелі на 
обрешітку, вкручувати не до кінця, а залишати 
зазор в 4-5мм між шляпкою і панеллю.

Потім лиштва «носиком» чіпляється за 
виступаючі шляпки шурупів і надійно 
фіксується, а інший край лиштви кріпиться на 
обрешітку (мал.12).

В монтажні пази лиштви вставляється 
наступна фасадна панель (мал.13) і далі 
здійснюється оздоблення всієї будівлі.

На кутах будинку лиштви стикуються одна з 
одною під кутом 45° (робляться спеціальні 
розрізи). При цьому в місці стикування лиштв 
установка зовнішніх кутів не потрібна. Кут 
встановлюється до і після декоративної планки 
(мал.14).

Мал. 13Мал. 14

Мал. 12Мал. 11

3. Лиштва «Класик» або «Модерн» без відкосу
Будь-яку з лиштв можна встановлювати і без 
відкосу. У випадку, коли дверна або віконна 
ніша мають широку частину - більше 20 см, 
установка універсального відкосу 
виключається, оскільки його ширини не 
вистачить, щоб закрити поверхню. У цьому 
випадку, для оздоблення поверхні ніші 
використовується фасадна панель, яка 
підганяється в потрібний розмір. 

З одного краю панелі робляться спеціальні 
пази-пропили (мал.15-16) за допомогою 
болгарки, при цьому запил повинен бути не 
глибше ширини «носика» лиштви, тобто 
приблизно 3-4 мм, і строго паралельно лиштві, 
інакше при кріпленні лиштви і панелі буде 
чітко видно щілину. Далі за ці пази-пропили 
лиштва чіпляється «носиком», а іншою 
стороною кріпиться до обрешітки (мал. 17).
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Мал. 15

Мал. 17

Мал. 16

пропил

4. Подвійна лиштва «Класик-Модерн»

Мал. 19

Мал. 23

Мал. 20

Мал. 21

Мал. 18

Мал. 22
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В оздобленні віконного отвору зверху можна 
використовувати дві лиштви відразу, а з боків і 
знизу по одній. Це дозволить більш 
контрастно виразити вікно на тлі стіни.

Верхня лиштва просто вставляється «носиком» 
в паз нижньої, а з іншого боку закріплюється 
шурупами, як і при звичайному монтажі. При 
установці подвійнї лиштви необхідно 
виготовлення торцевої заглушки (мал.18). 
Торцева   заглушка   виготовляється   методом  
подвійного запила лиштви під кутом 45 °: 

спочатку розпилюється з лівого боку (мал.19). 
У результаті виходить відпиляна частина 
лиштви - це і буде надалі служити заглушкою 
(мал.20)

Далі робиться запил лиштви під кутом 45° з 
правого боку (мал.21), і виходять такі 
елементи (мал.22).

Потім відпиляні краї лиштви і заглушки 
зачищаються і кріпляться між собою за 
допомогою клею (мал. 23).

5. Пластиковий універсальний відкіс
(окремо від лиштв)

6. Відкіс — підвіконня

Універсальний відкіс можна використовувати 
окремо від лиштв. Ним легко обробляти 
віконні та дверні ніші, ширина яких менше 
20см, якщо Ви хочете приховати якісь  дефекти 
або неакуратність. Універсальний відкіс 
широкою стороною кріпиться безпосередньо 
до віконної або дверної ніші. Якщо відстань 
менше 20 см., то відкіс відпилюється до 
необхідної ширини. 

Для полегшення монтажу до дверної або 
віконної коробки кріпиться стартовий молдинг 
(мал. 24), в який вставляється відкіс. Іншою 
стороною відкіс встановляється на обрешітку і 
кріпиться за допомогою шурупів через 
спеціальні монтажні пази (мал. 25). Далі в 
монтажний зазор відкосу вставляється фасадна 
панель. Таким чином, відбувається обробка 
дверного або віконного отвору без 
застосування лиштви.

Універсальний відкіс може виконувати 
функцію не тільки додаткової планки для 
обробки дверних і віконних отворів у 
поєднанні з лиштвами, але і 
використовуватися як самостійний елемент. 

В даному випадку мова йде
про можливість застосування відкосу як 
підвіконня або відливу. Відкіс захистить 
поверхню від попадання вологи або сторонніх 
предметів.

Мал. 24 Мал. 25

стартовий молдинг
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1. Гарантійні зобов'язання
Підприємство виробник гарантує відповідність 
випущеної продукції технічним умовам на 
відповідний вид виробів.

Стандартний гарантійний термін – 1 рік з дня 
відвантаження виробів зі складу виробника.

У разі не відповідності виробів технічним 
умовам і паспорту підприємство бере на себе 
зобов'язання по заміні продукції.

Претензії приймаються до монтажу виробів.

Гарантія не поширюється на вироби, 
пошкоджені в результаті:

Недотримання рекомендованих правил 
транспортування продукції;

Невиконання рекомендацій по 
зберіганню продукції, упакованої в 
поліетиленовий рукав і гофрований 
короб;

Механічних деформацій, викликаних 
зовнішнім ударним або будь-яким 
іншим впливом;

Стихійних лих (блискавка, пожежа, 
повінь тощо), а також інших причин, що 
знаходяться поза контролем виробника і 
продавця, недотримання 
рекомендованих правил.

Всі умови гарантії діють в рамках Закону 
України «Про захист прав споживачів» та 
регулюються законодавством країни.

2. Термін служби виробів із
пластику

Термін служби продукції «Альта-Профіль» 
встановлюється, виходячи з щорічних 
лабораторних випробувань в різних 
випробувальних центрах, на основі відповідних 
протоколів, а також на основі багаторічного 
досвіду роботи компанії з випуску 
різноманітних виробів з пластику.

Встановлено такі строки:
- Вся продукція з пластику зберігає декоративні

(зовнішній вигляд) і міцнісні (стійкість до 
удару, пластичність, відсутність здуття і 
розшарувань) властивості протягом не 
менше 20 років в умовах експлуатації в 
помірнохолодному та холодному кліматі 
(при температурах від - 50 ° С до + 60 ° С). 
Підстава: Висновок ЗАТ «Центр сертіфікації 
«Композит Тест» №420С від 15.01.2009г.

(світлостійкість):
ПВХ сайдинг - не менше 20 років  на всі 
кольори;
Підстава: Висновок Координаційної Центру 
«Полісерт» №1027/П2009

- Фасадні панелі з поліпропілену - не менше
 30 років на всі кольори.
Підстава: Висновок Координаційної Центру 
«Полісерт» №1028 / П2009 від 22.04.2009г.

Термін служби виробів із пластику залежить 
від багатьох факторів, у тому числі від 
мінливих кліматичних умов (сонячна 
активність, вологість, низькі температури). У 
будь-якому випадку для того, щоб не 
знижувати установлений терміни служби, 
необхідно: 
- Суворо дотримуватися розробленої 
ГК«Альта-Профіль»   інструкції   з монтажу   
панелей   і оздоблювальних елементів;
- Не  піддавати змонтовані панелі механічному 
впливу;
- Усі роботи з монтажу здійснювати особами, 
що  мають необхідну кваліфікацію і дозвіл на   
проведення таких робіт;
- У період експлуатації виріб слід періодично 
протирати вологою ганчіркою, змоченою в   
теплій воді.

ІНСТРУКЦІЯ
за гарантійними зобов'язаннями та строками служби 
продукції Групи Компаній «Альта-Профіль»

 - 

 - 

 - 

 - 

- Щодо з береження  колірних  характеристик
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