PŘÍSTŘEŠEK ONE-TRADE

MONTÁŽNÍ NÁVOD

R

Montáž TF - Plus Carport

Prosíme přečtěte si před zahájením práce!

Prosíme, přečtete si před zahájením práce
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PŘÍSTŘEŠEK ONE-TRADE
DŮLEŽITÉ

Než začnete s montáží přístřešku, přečtěte si pečlivě tyto informace.
Prosíme, postupujte po krocích, jak jsou uvedeny v tomto návodu.
Návod si uschovejte.

Bezpečnostní pokyny
* Prosíme, postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.
* Roztřiďte si jednotlivé díly a zkontrolujte je podle seznamu.
* Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, aby byl výrobek montován
nejméně 2 osobami.
* Některé díly mají kovové hrany. Prosíme, buďte při manipulaci s nimi opatrní.
* Během práce vždy používejte pracovní rukavice, obuv a ochranné brýle.
* Nezačínejte s montáží za větru nebo deště.
* Udržujte všechny plastové obaly mimo dosah dětí.
* Dohlédněte na to, aby se v době instalace nepohybovaly v okolí děti.
* Nezačínejte s montáží, pokud jste unaveni.
* Při použití schůdků, žebříků nebo elektrického nářadí, se řiďte bezpečnostními
pokyny výrobce.
* Nelezte ani nestůjte na střeše.
* Neopírejte těžké předměty o nosné tyče.
* Prosíme, zjistěte si na místních úřadech, zda nemusíte mít na postavení
přístřešku povolení.
* Odstraňujte se střechy a okapů sníh, nepořádek a spadané listí.
* Pokud je na střeše velké množství sněhu, může dojít k poškození garáže, tak
že se v tomto případě nezdržujte pod střechou nebo v blízkosti.
* Tento výrobek lze používat jen jako přístřešek.
ÚDRŽBA PŘÍSTŘEŠKU
1. V případě, že je nějaká součástka - díl, poškozený, nebo pokud máte nějaké dotazy,
obraťte se okamžitě na prodejce.
2. Na čištění používejte šetrné čistící prostředky nebo mýdlo, teplou vodu a utěrku
nebo houbu.
3. Ačkoliv je tento produkt navržen pro celoroční použití, důrazně doporučujeme
pravidelně odklízet ze střechy sníh.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
1. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vandalismu, špatného zacházení,
spadlého nebo hozeného předmětu.
2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku extrémních podmínek, jako
jsou bouřky, kroupy, silný vítr, sněhové vánice nebo jiné živelné pohromy.
3. Záruka může být uplatněna pouze tehdy, pokud je přístřešek nainstalován podle
těchto písemných pokynů, dodaných s produktem.
4. Záruka není garantována, pokud nebyl přístřešek řádně upevněn.
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VYHOTOVENÍ ZÁKLADŮ
Před zahájením montáže:
tento přístřešek musí být postaven na pevných základech,
proto před zahájením prací věnujte čas výběru místa. Plocha (hlavně pod
nosnými sloupy) by měla být ve stejné výšce.
Pro nosné sloupy musíte vyhloubit jámy, ve kterých budou profily řádně
upevněny a měly by být i zabetonovány.

50 cm
50 cm

50 cm

Beton

Pro sloupy vyhlubte jámy o rozměrech 50 x 50 x
50 cm.
Připravte kotviště a vyplňte betonem.

www.one-trade.cz

PŘÍSTŘEŠEK ONE-TRADE

50cm

50cm

Připravte si jámy 50 x 50 x 50 cm.
Nosník musí být zapuštěn do hloubky 50 cm.
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100 x100 mm

Přípravné práce, podepření nosných
sloupů

100 x100 mm

1 přední nosníky:
Montáž začněte spojením předních
nosných sloupů se střešním
nosníkem

1 přední nosné sloupy 100 x100 mm
2 střední nosné sloupy
80 x 80 mm
3 zadní nosné sloupy
40 x 80 mm

Spojte profily jistícími díly a
sešroubujte je šrouby V1

80 x 80 mm

2 střední nosníky:
Montáž začněte spojením středních
nosných sloupů se středním
nosníkem
Spojte profily jistícími díly a
sešroubujte je šrouby V1
80 x 80 mm

40 x 80 mm

Sešroubujte šrouby V 1

80 x 80 mm

3 zadní nosníky:
Montáž začněte spojením zadních
nosných sloupů se středním
nosníkem
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Spojte profily jistícími díly a
sešroubujte je šrouby V1
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PŘIPEVNĚNÍ STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ K NOSNÝM SLOUPŮM

V2
V3
V4
V1
V4

Při spojení střešního nosníku k středním

Pro spojení střešního nosníku k zadním nosným

přímo spojeny s předními sloupy

nosným sloupům, použijte mezi střechu a

sloupům nejdříve přidělejte hliníkový střešní držák

šrouby V2.

sloup trojúhelníkový díl a sešroubujte

k zadnímu nosnému sloupu a smontujte je šrouby.

Přední

střešní

nosníky

jsou

šroubem V3.

ČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

www.one-trade.cz

PŘÍSTŘEŠEK ONE-TRADE

MONTÁŽ TF PLUS NA NOSNOU KONSTRUKCI

Na nosnou konstrukci připevněte 3 střešní lišty.
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Poté, co jste zkontrolovali, že půjde bez problémů TF PLUS
namontovat na nosnou konstrukci, vyplňte jámy betonem.
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ZKOMPLETOVÁNÍ VŠECH
STŘEŠNÍCH PROFILŮ

Když je beton zcela ztvrdlý, namontujte všechny zbývající střešní lišty.
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INSTALACE STŘEŠNÍCH
PANELŮ

Zasuňte střešní panel mezi dvě lišty.

Střešní lišta

Vmáčkněte gumové těsnění mezi panel a střešní
lištu.
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OSAZENÍ ZADNÍCH STŘEŠNÍCH PANELŮ KRYTKAMI
Nasaďte na zakončovací lištu krytku a zajistěte ji
šrouby.

V5

Nasuňte na panel zakončovací lištu.
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Až umístíte všechny zakončovací lišty a krytky,
smontujte je pomocí šroubů V5.
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OSAZENÍ PŘEDNÍCH STŘEŠNÍCH PANELŮ KRYTKAMI
Opatřete přední střešní panely zakončovacími
lištami a řádně je upevněte.

Nasuňte na panel zakončovací lištu.

V5

Až umístíte všechny zakončovací lišty a krytky,
smontujte je pomocí šroubů V5.
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PŘIPOJENÍ JISTÍCÍCH PROFILŮ
Přimontujte jistící profil ke každé střešní liště šrouby V6.

V6

A
B

Uzavřete všechny hliníkové profily
krytkami.
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