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1.   Pøiložte pøedem složenou støíšku ke stìnì budovy
      a obtáhnìte tužkou otvory v upevòovacích úchytech 
      v místì upevnìní støíšky na stìnì budovy.
2.   Pomocí pøíklepové vrtaèky vyvrtejte vrtákem do 
      betonu o prùmìru 10 mm otvory v místech pøedem 
      oznaèených tužkou.
3.   Vložte do vyvrtaných otvorù hmoždinky.
4.   Strhnìte ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
5.   Umyjte støíšku mìkkou houbou a èistou vodou.
6.   Pøiložte støíšku ke stìnì a pøišroubujte ji šrouby.
7.   Po zamontování støíšky a složení prvkù boèní 
      stìny spojte obì èásti.
8.   Vyjmìte plastová zaslepovací víèka z profilù støíšky.
9.   Spojte støíšku pomocí šroubù s pryžovými podložkami.
10. Boèní stìnu umístìte v kolmé poloze vùèi støíšce.
11. Na stìnì oznaète místo pro vyvrtání otvorù 
      pro hmoždinky.
12. Spodek boèní stìny posuòte na stranu.
13. Vyvrtejte otvor o prùmìru 10 mm v pøedem 
      oznaèeném místì. 
14. Strhnìte ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
15. Umyjte stìnu mìkkou houbou a èistou vodou.
16. Boèní stìnu upevnìte na zeï pomocí hmoždinky.

NÁVOD K MONTÁŽI OBLOUKOVÉ STØÍŠKY 
"RONDO" 

NÁVOD K MONTÁŽI ROVNÉ STØÍŠKY "STANDARD"

180 mm

165 mm

800 mm

1.   Pomocí pøíklepové vrtaèky 
      vyvrtejte vrtákem do 
      betonu o prùmìru 10 mm 
      otvory ve stìnì ve 
      vzdálenostech uvedených 
      na obrázku.
2.   Do vyvrtaných otvorù 
      vložte hmoždinky a stìnu 
      pøišroubujte ke stìnì budovy
3.   Pomocí šroubù pøišroubujte
      k boèní stìnì dolní úchyt.
4.   Dále pøišroubujte k boèní stìnì spojovací profil.
5.   Pøiložte boèní stìnu ke støíšce.
6.   V okapovém a stìnovém profilu vyvrtejte vrtákem
      o prùmìru otvory tak, aby se vyvrtal otvor 
      i ve spojovacím profilu.
7.   Do vyvrtaných otvorù zašroubujte šrouby a spojte 
      boèní stìnu se støíškou.

NÁVOD K MONTÁŽI OVÁLNÉ STØÍŠKY "SWING" 

1.   Pøedem složenou støíšku pøiložte ke stìnì budovy 
      a oznaète polohu otvorù upevòovacích vzpìr.
2.   Pomocí pøíklepové vrtaèky vyvrtejte vrtákem do
      betonu o prùmìru 12 mm otvory v oznaèených
      místech.
3.   Vložte do vyvrtaných otvorù hmoždinky a støíšku
      pøišroubujte ke stìnì budovy. 

UPOZORNÌNÍ:
- hmoždinky vybírejte podle druhu zdi
- v pøípadì zatepleného zdiva použijte distanèní pouzdra
  v délce odpovídající síle zateplení, tak aby hmoždinka 
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POUŽITÍ:
- nad vchodovými dveømi do budov
- nad schodiš�ovým vchodem
- zastøešení balkonù
- zastøešení výloh obchodù
- ochrana nad bankomaty
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práškovým hliníkem støíkaná konstrukce

 dekorativní vzhled

 transparentní plastová støecha

 odolná povìtrnostní a UV ochrana

 snadná montáž

 integrovaný deš�ový okap

 neprodyšné napojení na stìnu

 lehká robustní konstrukce

PERFEKTNÍ OCHRANA 
VSTUPU DO DOMU
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BOÈNÍ STÌNA STANDARD BOÈNÍ STÌNA RONDO
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