
NÁVOD VYPÍNACÍ RÁM 
FLEX FRAME
Správná instalace a vypnutí plátna

Jako první stranu k vypnutí
zvolte vždy kratší stranu rámu
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Drážka „žlábek“ rámu, do
kterého se zasouvá textil se
silikonovým páskem „kedrem“

Usaďte pečlivě jeden roh na
kratší straně rámu

K dosažení dokonalého efektu vypnutí plátna je nutné dodržet správný způsob jeho zakládání a postupného
vypínání. Toto pravidlo platí obzvláště u velkých rozměrných podlouhlých rámů, kdy může v jeho délce při
špatném způsobu vypínání dojít ke zdánlivému nadbytku nebo naopak nedostatku vypínacího plátna.

Všechny plátna pečlivě zkoušíme a měříme, tedy nevhodným způsobem vypínání může dojít k mylnému pocitu
špatného rozměru plátna a to zejména u podlouhlých velkých rámů. U velkých rozměrů lze díky flexibilitě
textilie ovlivnit finální délku plátna až o několik cm v délce celého rámu.
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Postupně zamačkávejte tisk k
protilehlému rohu na kratší
straně
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Plátno do rámu vždy
zamačkáváme, pozor nikdy
neuhlazujte, mohlo by dojít k
poškození a otěru tisku
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Zastavte se přibližně v první
třetině délky rámu a zvolna
přiměřte jak látka vychází do
konce protilehlého rohu
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3

• pokud máte dojem, že látka nestačí, pokračujete ve vypínání s mírným tahem a souběžným
zamačkáváním kedru do rámu

• pokud máte dojem, že látky je dostatek, pokračujete ve vypínání bez jakéhokoliv tahu a zamačkáváte
pouze kedr do rámu
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Základní principy pro správné vypnutí textilie



Postupujte dále a zastavte se 
znovu ve druhé třetině délky, 
zopakujte přiměření látky
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Opět platí pravidlo, při pocitu nedostatku vyvíjejte tah a souběžně
zamačkávejte kedr, při dostatku textilu nenatahujte látku, pouze
volně zamačkávejte kedr až dorazíte do konce k protilehlému rohu.
Precizně založte roh. Pokud není vypnutí dokonalé, vyjměte plátno a celý
proces zopakujte. Oba rohy musí být perfektně usazeny.
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Krátkou stranu máte založenu do rámu.
Pokračujte stejným způsobem zakládání
kedru souběžně na obou protilehlých
delších stranách rámu. Dodržujte stejný
způsob kontroly délky plátky jako na
obrázku č. 6 a 8.
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Pokud máte precizně vypnuty obě delší protilehlé strany,
teprve pak pokračujte se zakládáním plátna do rámu na
poslední čtvrté straně stejném způsobem směrem k
poutku. Stranu s poutkem zakládáte téměř vždy jako
poslední. Záleží na konkrétním rozměru plátna. Není to
však pravidlo.
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Nakoknec založte poslední roh
do rámu a nechte venku pouze
silikonové poutku. Slouží k
bezpečnému vyjmutí plátna.
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Dodržením všech zásad
postupu získáte perfektně
vypnutý rám.

DOPORUČENÍ 
pro dokonalý FLEX FRAME

Při vypnutí každé strany dbejte
na precizní vypnutí. V případě, že
nejste s výsledkem spokojeni,
plátno raději opatrně vyjměte a
postup založení opakujte. Drobná
nedokonalost založení plátna na
jedné straně způsobí v
konečném výsledku nedokonalé
vypnutí, „krabatění“ plátna.
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