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Lamelové zhrňovacie dvere

1x
1,5 h

1. Skráťte horný nosný profil č. 01
podľa šírky otvoru, označte otvory pre
jeho pripevnenie a vyvŕtajte diery pre
jeho uchytenie.

2. Navlečte jazce do nosného profilu č.
01. Po dokončení celej montáže
namažte
vnútro
tohto
profilu
slikónovým olejom.

3. Lamelové dvere umiestnite do
stavebného otvoru a pripevnite profil
skrutkami do pripravených otvorov,
profil nedeformujte priveľkou silou.

4. Skráťte bočný profil a namontujte ho
obdobne ako vrchný nosný profil.
Nezdeformujte profil priveľkou silou pri
doťahovaní.

5. Vtlačte postupne po celej dĺžke
opatrne jemným tlakom krehkú lištu do
namontovaného
bočného
profilu.
Otočte ju podľa orientácie prvej lamely.

6. Obdobne ako v bode 4 namontujte
druhý bočný profil, ktorý uzavrite
krycou lištou Namontujte plech k
magn. zámku alebo zapadací plech.

7. Ak montujete dvere otváravé ako opona, tak v bode 2 musíte navliecť obe časti a v bode 6 bude bočná lišta taká istá ako v bode
4. Ak montujete pre dvere aj spodné vedenie, musíte body1 a 2 urobiť súčasne s oboma vodiacimi lištami.

01 - nosný profil
02 - krehká lišta
03 - úzka lišta
04 - široká lišta
05 - spojovacia lišta
06 - zámková lišta
07 - žabka
08 - jazdec
09 - magnet
10 - držadlo

Záručné podmienky:
Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré sa prejavia v dôsledku vadného materiálu alebo spracovania. Zjavné vady je nutné
reklamovať ihneď pri prevzatí výrobku. Pred montážou je treba diely prehliadnuť a eventuálne vadné diely sa nesmú
montovať a treba ich reklamovať v dodanom stave. Diely ktoré boli montované, nie je možné reklamovať. Záruka sa
nevzťahuje na dvere šírky nad 2,5 m (dvojkrídlové 5 m), tie sú vyrábané len bez záruky.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením, starnutím materiálu, neopatrným zaobchádzaním,
neodbornou montážou, dopravou, nevhodným uskladnením alebo použitím výrobku na iný účel ako bol myslený a
skonštruovaný. Dvere nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C alebo nižším ako 0 °C. Pri vyšších teplotách
dochádza k trvalým deformáciám, pri nižších sa stáva materiál krehký a dochádza k jeho praskaniu.
Dvere čistite flanelovou handričkou navlhčenou v saponátovej vode. Pohyblivé diely podľa potreby mažte silikónovým
olejom.
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