1.

Описание

Тази капандура е предназначена за проветряване на оранжерията, като се
инсталира в покрива й с помощта на самонарезни винтове с поцинковани шайби и
гумени уплътнения.
Капандурата е произведена от квадратен профил с размери 20х20 мм, в комплекта
влизат всички необходими крепежни елементи за нейното инсталиране.

2.

№
1.
2.
3.
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Комплектация

Наименование на детайла
Капандура
Райбер кука
Самонарезни винтове 4.2х19 мм
с поцинкована шайба и гумени
уплътнения

Количество, бр.
1
1
16

3.

Начин на монтаж

1.

Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията
обхваща различните производствени дефекти и дефекти на материала.
Гаранцията не обхваща повреди свързани с корозията на елементи от
конструкцията на капандурата.
Гаранционните условия се прекратяват:
2.1
При несъответствие на монтажа с инструкцията;
2.2
При използване на капандурата не по предназначение;
2.3
При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила
(стихийни бедствия);
2.4
При липса на паспорта на изделието и документ потвърждаващ
неговото заплащане.
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За инсталиране на капандурата са нужни двама човека.
3.1
Пробийте отвори в основата на капандурата за самонарезните
винтове (ако все още не са пробити)
3.2
Премахнете пантите. Приложете рамката на капандурата към
вътрешната страна на оранжерията на мястото където ще бъде
монтирана.
3.3
С помощта на самонарезните винтове трябва да закрепите
рамката на капандурата за поликарбоната на оранжерията,
като ги завиете от външната страна на оранжерията към
рамката на капандурата.
3.4
След това сложете вътрешната част на капандурата и я
закрепете по същия начин като сложите и пантите.
3.5
С помощта на макетен нож направете прорез в поликарбоната,
както е показано на картинката (по пунктираната линия), за да
може да се отваря капандурата.
3.6
Всички прорези в поликарбоната трябва да херметизирате с
помощта на неутрален силикон.
3.7

Капандура за Оранжерия
Primaterra Window
изработена от двустранно поцинкован
стоманен профил

Гаранционни условия

2.

ширина – 600 мм
височина – 750 мм
тегло - 2 кг

1.Описание
Тази капандура е предназначена за проветряване на оранжерията, като се
инсталира в покрива й с помощта на самонарезни винтове с поцинковани шайби и
гумени уплътнения.
Капандурата е произведена от квадратен профил с размери 20х20 мм, в комплекта
влизат всички необходими крепежни елементи за нейното инсталиране.

2.Комплектация

№
1.
2.
3.

Наименование на детайла
Капандура
Райбер кука
Самонарезни винтове 4.2х19 мм
с поцинкована шайба и гумени
уплътнения

Количество, бр.
1
1
16

3.

Начин на монтаж

4.

Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията
обхваща различните производствени дефекти и дефекти на материала.
Гаранцията не обхваща повреди свързани с корозията на елементи от
конструкцията на капандурата.
Гаранционните условия се прекратяват:
5.1
При несъответствие на монтажа с инструкцията;
5.2
При използване на капандурата не по предназначение;
5.3
При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила
(стихийни бедствия);
5.4
При липса на паспорта на изделието и документ потвърждаващ
неговото заплащане.
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За инсталиране на капандурата са нужни двама човека.
3.1
Пробийте отвори в основата на капандурата за самонарезните
винтове (ако все още не са пробити)
3.2
Премахнете пантите. Приложете рамката на капандурата към
вътрешната страна на оранжерията на мястото където ще бъде
монтирана.
3.3
С помощта на самонарезните винтове трябва да закрепите
рамката на капандурата за поликарбоната на оранжерията,
като ги завиете от външната страна на оранжерията към
рамката на капандурата.
3.4
След това сложете вътрешната част на капандурата и я
закрепете по същия начин като сложите и пантите.
3.5
С помощта на макетен нож направете прорез в поликарбоната,
както е показано на картинката (по пунктираната линия), за да
може да се отваря капандурата.
3.6
Всички прорези в поликарбоната трябва да херметизирате с
помощта на неутрален силикон.
3.7
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Капандура за Оранжерия
Primaterra Window

изработена от двустранно поцинкован
стоманен профил

Гаранционни условия

5.

ширина – 600 мм
височина – 750 мм
тегло - 2 кг

