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ALTÁN ONE-TRADE

MONTÁŽNÍ NÁVOD

nůžkový
33m
x 3m
NŮŽKOVÝaltán
ALTÁN s rovnými stojka
Montážní návod
S ROVNÝMI STOJNAMI

INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.

Popis

MoDel

3x3m červený

22561

3x3m modrý
3x3m zelený
3x3m pouštní bronz
3x3m kostkovaný
3x3m černý
3x3m bílý

22562
22563
22564
22565
22585
22586

Doporučené nářadí a pomůcky

Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží. Tento
přístřešek MUSÍ být bezpečně ukotven. TATO STAVBA JE DOČASNÁ A
NEDOPORUČUJE SE PRO TRVALÉ POUŽITÍ.
Než začnete: Pro montáž se doporučují 2 nebo více lidí, přibližný čas 15 minut.
Čechy: 273 139 500 Morava: 513 036 300 | Slovensko: 00 421 908 989 729

www.hotove-altany.cz

ALTÁN ONE-TRADE
POZNÁMKA: Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží.
UPOZORNĚNÍ:

Tento dřevník je vyroben z kvalitních materiálů. Je vyroben tak, aby vyhovoval zakázkově zhotovené textilní plachtě
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Originální náhradní díly ShelterLogic Corp. a příslušenství jsou k dispozici přímo z výroby, včetně kotevních sad s téměř

jakýmkoliv uplatněním, náhradních plachet, sad stěn a opláštění, ventilačních a světelných sad, rámových dílů, zdrhovacích dveří
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PROVOZNÍ DOBA: PONDĚLÍ-PÁTEK 8:30-17:00
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POZOR:
Dočasné
kotevní
kolíky
NEJSOU určeny pro trvalou instalaci.
Nikdy nenechávejte altán bez dohledu.
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ALTÁN ONE-TRADE
Náhradní díly

viz 4
viz 5

4

5

6

Díl

Číslo Dílu

Popis

1

15335

2

15302

3

15305

dílec posuvných trubek

4

22603

sada vrcholu střešní konstrukce

5

22605

posuvná spojovací sada

6

800819

náhradní plachta - zelená

6

800817

náhradní plachta - červená

6

800818

náhradní plachta - modrá

6

800206

náhradní plachta - černá

6

800820

náhradní plachta - pouštní bronz

6

800821

náhradní plachta - kostkovaná

6

15333

náhradní plachta - bílá

-

15576

náhradní taška na kolečkách

dílec trubkové stojny
nůžkový dílec
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