OVLÁDÁNÍ
Zavěšení závěsu
Jezdci s vnitřním pojezdovým profilem:
Kulatá hlava umožňuje axiální pootočení.
Spotřeba:
Na běžný metr použijte cca. 16 kusů jezdců u řasících pásek dodržujte odstup mezi jezdci cca. 6 cm, u automatické pásky použijte po jednom jezdci na každý záhyb.
Háčky s karabinkou provlékněte dvěma sousedním
kapsičkami a zavřete. Jezdce jsou odolné proti vyváření a
mohou i během praní zůstat na závěsu.

5 LET ZÁRUKA

Návod k montáži

Garnýže LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže
LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm
nejvyšším nárokům.Při správné montáži a obsluze Vám
tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě
výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.
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Navlékací otvor je cca. 5 cm od konce garnýže. Pokud se
některý z jezdců dostane mimo navlékací otvor, závěs se
na té straně automaticky zarazí.
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Boční zafixování závěsu

5 cm

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

GARNÝŽE
z mistrovské dílny

UPOZORNĚNÍ

MONTÁŽ

Boční čela

Montáž na strop

V případě garnýží s bočními čely jsou čela o něco delší, aby
se daly přiříznout přesně na míru (např. u stavebních nerovností).

Montážní sada GD:
Kompletní se šrouby a hmoždinkami.

Most našroubujte na záda garnýže cca. 20 cm od okraje
(po střed otvoru).
Garnýž podržte v požadované poloze a na stěnu si vyznačte
rozměry pro montáž L-držáků na stěnu.Vyvrtejte do stěny
otvory o rozměru 6mm,zatlučte hmoždinky, našroubujte
L-držáky a připevněte most.
Pro garnýže od délky 200 cm je třeba umístit doprostřed
garnýže třetí L-držák.

s možností zkrácení

Montáž od stěny ke stěně

Vyvrtejte do desky profilu otvory o rozměru 6mm–vnější otvory 10 cm od okraje, zbývající v odstupech max. 70 cm.
Garnýž podržte v požadované poloze, vyznačte si polohu otvorů a do stropu vyvrtejte otvory o rozměru 6 mm.
Zatlučte hmoždinky a garnýž připevněte pomocí šroubů.
10 cm

Garnýže pro montáž od stěny ke stěně se dodávají v nadměrné délce. To znamená, že je lze při montáži
přiříznout přesně na požadovaný rozměr.

POZOR:
Dbejte prosím na polohu mostu!

B!

20 cm

max. 80 cm

max. 70 cm

Montáž na stěnu
Boční přesah krytky pro přizpůsobení
stavebním nerovnostem, zaoblením atd.

1

Montážní sada GWB:
Kompletní s mostem, L-držákem, šrouby a hmoždinkami.
Vhodná pro vzdálenost od stěny 6–15 cm.

2

Montážní sada GWN:
Kompletní s mostem, závitovým kolíkem, šrouby a
hmoždinkami.
Vhodná pro vzdálenost od stěny 12–25 cm.

15 cm

mind. 20 cm

