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SZCZEGÓŁ Q
SKALA 1 : 2

Wstępny montaż furtki 
na płaskiej powierzchni.

2.

1. Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy 1.
zestaw zawiera wszystkie elementy. Są to:
skrzydło furtki - 1szt,•
słupki - 2szt (jeden z gwintowanymi tulejami),•
zawias regulowany - 2szt (gdy furtka montowana jest •
do słupków)  lub zawias z podstawą - 2szt (gdy furtka 
montowana jest do muru),
przymyk - 1szt,•
zamek - 1szt,•
wkładka zamka - 1szt,•
klamka - 1szt,•
nasadki na słupki - 2szt.•

UWAGA: W przypadku stwierdzenia braku 2.
któregokolwiek elementu lub uszkodzenia należy 
zgłosić się do punktu sprzedaży lub zadzwonić 
pod numer: 84 639 16 09.

Rozróżnianie furtek:3.
furtka lewa – patrząc od strony ulicy w kierunku •
posesji, furtka ma zawiasy po lewej stronie,
furtka prawa – patrząc od strony ulicy w kierunku •
posesji, furtka ma zawiasy po prawej stronie.

Wykopać doły pod fundamenty 1.
słupków zgodnie z wymiarami 
obok.
Zmierzyć wysokość furtki.2.
UWAGA: Producent zaleca 3.
wstepny montaż bramy bez 
zalewania słupków. Jeśli 
wszystkie elementy do siebie 
pasują należy postępować  
według kolejnych punktów.
Słupek zalać betonem na 4-5cm 4.
wyżej niż wysokość furtki.
Szerokość pomiędzy słupkami 5.
jest taka jak w zamówieniu. 
Producent sam zmniejsza 
skrzydło uwzgledniając wielkość 
zawiasów itp. do podanej przez 
klienta szerokości. 
Ustawić słupki w pionie za 6.
pomocą poziomicy.
Zalać wykopane doły betonem.7.
UWAGA: Nie zalewać wnętrza 8.
słupków betonem.

3. Wkręcić zawiasy w tulejki 1.
gwintowane na wymiar 
około 5cm.
Oś otworu musi być 2.
skierowana pionowo.
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4.

6.

5.
Zamontować zamek, wkładkę 1.
zamka i klamkę do skrzydła furtki.
Przymyk przyłożyć do słupka, 2.
zamknąć furtkę i zaznaczyć 
położenie przymyku.

Przykręcić przymyk do 1.
słupka blachowkrętami.
Założyć gumki na otwory w 2.
przymyku.

Założyć skrzydło furtki na zawiasy 1.
i wsunąć trzpienie.
Spróbować zamknąć i otworzyć 2.
furtkę.
Wyregulować zawiasy jeśli 3.
zachodzi taka potrzeba, jeśli 
wszystko jest w porządku założyć 
pierścienie sprężyste na trzpienie 
zawiasów. 
Nałożyć nasadki na słupki.4.
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