Vamberk

Vsetín

Branka
100 x 100cm
120 x 100cm
150 x 100cm
175 x 100cm
200 x 100cm
výška x šíøka køídla

Tymákov u Plznì

e-pletivo.cz

Brána 2-køídlá
100 x 360cm
120 x 360cm
150 x 360cm
175 x 360cm
200 x 360cm
výška x šíøka
brány vèetnì sloupkù

EXCLUSIVE
Po obdržení ihned
vybalte z igelitového obalu

barva RAL 6005 zelená

Vamberk

Vsetín Tymákov u Plznì

e-pletivo.cz

Montáž branky:

Branku a sloupky nevybalujte z igelitového obalu, pouze ze spodní èásti, sloupkù které budete
zabetonávat odstraòte igelitový obal. Igelitový obal v prostoru køídla branky opatrnì na cca. 10 místech protrhnìte, aby v
prùbìhu tvrdnutí betonu mohla unikat pøípadná vlhost pod igelitem. Podle rozteèe sloupkù vykopejte nebo vyvrtejte
díry alespoò 80 cm hluboké. Celý v obalu zafixovaný brankový systém zasuòte sloupky do dìr, zajistìte pomocí
døevìných latí tak, aby byla dodržena kolmost brány vùèi trénu a správná orientace kliky. Opatrnì zalijte betonem s kamením
a nechte alespoò 5 dní vyzrát. Po zatvrdnutí odstraòte podpìrné latì a køídlo branky vybalte z obalu a fixaèních prvkù. Poté
nainstalujte panty, kliku, nastavte smìr otevírání branky pomocí plechového dorazu a branku mùžete používat. Drobné nepøesnosti
pøi betonování nebo èastém používání branky lze doladit pomoci závitového spoje na vrchním a spodním pantu branky.

Montáž brány:

Bránu a sloupky si položte na rovný podklad a z dodaných komponentù sestavte. Namažeme èepy
na køídlech bran vhodným mazacím tukem. Do spodního otvoru ve sloupcích zasuòte panty a nastavte je na støed závitu tak,
aby je bylo možno pozdìji seøídit. Poté zajistíme pant maticí. Do pouzder pantù zasuòte pantové èepy umístìné na spodku
obou køídel bran. Na horní èep køídel nasaïte pouzdra pantù a provleète pøes horní otvor ve sloupku a rovnìž je nastavte
na støed závitu a zajistìte maticí. Mezi obì køídla brány vložíme napø. døevìnou lištu tak,aby vznikla mezi bránovými køídly
cca 30 mm mezera. Takto sestavenou bránu pevnì zafixujeme (drátem). Sloupky zafixovaného bránového
systému zasuòte do dìr, zajistìte pomocí døevìných latí,aby byla dodržena kolmost brány vùèi terénu. Opatrnì zalijte
betonem s kamením a nechte alespoò 5 dní vyzrát. Po zatvrdnutí odstraòte podpìrné latì. Poté nainstalujte kliku,
nastavte smìr otevírání bránového køídla pomocí plechového dorazu a bránu mùžete používat Drobné nepøesnosti
pøi betonování nebo èastém používání brány lze doladit pomoci závitového spoje na vrchním pantu branky.
P o o b d r ž e n í b r a n k u i h n e d v y b a l t e z o b a l u , n e n e c h á v e j t e
branku zabalenou v igelitovém obalu na dešti nebo vlhku, mùže dojít k poškození vrchní plastové vrstvy,
(mùže vzniknout mikroskleníkový efekt podobný efektu v deštných pralesech, kdy dojde k zapaøení branky
pod obalem a následnému poškození poplastování)

