Návod k montáži pro Art.Nr.13847,88781
Krok 5:
Pøekontrolujte po kompletaci všechny
šroubové spoje a utáhnìte je.

Možnost použití:
Pøístøešek mùžete namontovat také se závìsy zespodu.

Pøíslušenství (není obsaženo v balení)
Spojovací materiál:
Pøípravky na povrch.úpravu

Výrobce:
Kügel-Bär GmbH
An der Rosenhelle 4
D-61138, Niederdorfelden
Nìmecko

Chemická malta
Závitová tyè
Èistiè ve spreji
Brusná destièka
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Art.Nr.30045
Art.Nr.30032
Art.Nr.80240
Art.Nr.80167

Dovozce pro ÈR:
Inox design s.r.o.
Všeborovice 98
362 63 Karlovy Vary-Dalovice
tel+fax.:353 22 44 44
web:www.inoxdesign.cz
e-mail: info@inoxdesign.cz

Krok 1:
Oznaète na zdi otvory pro závitové tyèe podle
smontované konstrukce støíšky (viz.krok 4).
Minimální vzdálenost mezi nosníkem a závìsem
musí být 300mm.

min.
300mm

Vyvrtejte potøebný poèet dìr, vždy o 2mm vìtší,
než je prùmìr závitové tyèe. Øádnì vyfoukejte,
nebo vysajte díry, pro optimální spoj chemické
malty se zdivem.
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Krok 4:
Sešroubujte propojovací tyèe pomocí
závitových tyèí skrz nosníky, øádnì utáhnìte,
a nasaïte na adaptéry, zajistìte šroubem
jako na spodním obrázku. Dbejte na to, aby
konstrukce byla stále podepøená, protože
samotné adaptéry konstrukci neudrží!!!

Krok 2:
Aplikujte chemickou polyesterovou maltu
Art.Nr. 30031, dodržujte pøitom doporuèený
postup od výrobce.
Vsuòte závitové tyèe a ihned vycentrujte!

Pro duté zdivo dodáváme plastové sítko Art.Nr. 30033

Oznaète akrylovou desku podle konstrukce
a vyvrtejte. Prùmìr díry musí být o 2-3mm
vìtší než distanèní trubièka. Akrylová deska
musí být v místì vrtání vypodložená!
Pøed nasazením šroubù pro akrylovou
desku vložte distanèní trubièku. Akrylová
deska musí mít po utažení vùli kvùli dilataci.

Pøišroubujte horní závìsy.
Krok 3:
Po pøedepsané dobì vytvrdnutí chemické malty namontujte horní držáky.

Horní držáky namontujte vèetnì závìsu
a držákù skla.

15°

Na spodní závitové tyèe našroubujte adaptér
pro nosníky.

Nyní máte možnost nastavit úhel sklonu
pomocí horních spodních úchytù. Pøístøešek
musí být namontován tak, aby bez problému
odtékala voda, ale pøedevším sníh.
Doporuèujeme sklon 15°.

Po nastavení sklonu je nutné u tyèí (prùmìru 10mm)
závìsu vyvrtat pojistný vrt spodního závìsu,popøípadì
pilkou udìlat záøez pro èervík. Vrt o prùmìru 3mm nesmí
být hlubší jak 1,5mm. Po utažení èervíkù M5 musí
zapadnout do vrtu, záøezu.
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