
Montážne inštrukcie k pergolám Terrassendach Original

Všeobecná upozornenia

 Skôr ako začnete zostavovať pergolu, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v montážnom návode sú

obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne si ich rozložte.

 Pokiaľ niektorá z častí pergoly chýba, pergolu nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa. Na

prípadné  poškodenie  nekompletnej  pergoly  akýmkoľvek  počasím  sa  nevzťahuje  záruka.

Uchovávajte všetky súčasti (skrutky, matky a pod.) v škatuli, aby sa nestratili.

Bezpečnostné upozornenia

 Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, 

prípadne ochranné okuliare). Profily majú ostré hrany a hrozia rezné poranenia.

 Pergoly stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení.

 Montáž pergoly nevykonávajte vo vetre, počas dažďa alebo počas búrky. Vyvarujte sa kontaktu 

kovových líšt s vedením elektrického prúdu.

 Počas výstavby sa o pergolu neopierajte.

 Zabráňte deťom a zvieratám v prístupu na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich 
poranenia.

 Pergoly odporúčame stavať z bezpečnostných dôvodov vo dvojici až trojici.

 Nesnažte sa pergolu zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, liekov alebo ak trpíte závraty.

 Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenia výrobcu. Ak používate 

elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu.

 Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (napr. na prenajatých pozemkoch). Ekologicky 

zlikvidujte všetky plastové obaly a chráňte ich pred deťmi.

 Pergoly nie sú pochôdzne.

Starostlivosť a údržba

 V zime pravidelne  zbavujte  pergoly  snehu.  V žiadnom  prípade  nenechávajte  pergoly  dlhodobo

zaťažené  snehom.  Hliníkové  pergoly  Terrassendach  Original  sú  testované  na zaťaženie  snehom

max. 150 kg/m2.

 Zbavujte pravidelne pergolu lístia a nečistôt nanesených v odkvape.

 Čistenie  polykarbonátových  dosiek  prebieha  vlažnou  vodou,  mydlovým  roztokom  s  mäkkou

handričkou. Používanie riedidiel a iných chemických prostriedkov je zakázané. Odstraňovanie

nečistôt z povrchu ostrými predmety je rovnako nevhodné. Poškriabané dosky nemožno vyleštiť.

Akákoľvek snaha o vyleštenie dosky len zhorší súčasný stav dosky.

Poznámka

Ste výlučne zodpovední za rozhodnutie, či manipulácia, uskladnenie, montáž, inštalácia alebo použitie tohto výrobku bude

bezpečné a vhodné vzhľadom na miesto alebo ľubovoľnú aplikáciu. Firma Gutta ČR nie je zodpovedná za akékoľvek škody

alebo úrazy, vaša ani iných osôb alebo poškodenie majetku vyplývajúce z nesprávneho zaobchádzania, uskladnenia, inštalácie,

montáže alebo  použitia  tohto  výrobku,  alebo  pochybenia  v  dodržaní  písomných  inštrukcií  firmy  Gutta  ČR  ohľadom

manipulácie,  uskladnenia,  inštalácie, montáže, a používania tohto výrobku. Tento výrobok je určený výhradne na bežné

rezidenčné použitie. Nepoužívajte tento výrobok pre akékoľvek iné aplikácie, ktoré nie sú odporúčané v týchto inštrukciách

alebo stavebným zákone platné v  mieste,  kde  sa  tento  výrobok  bude  používať.  Vždy  buďte  pozorní  a  používajte

zodpovedajúce bezpečnostné vybavenie (vrátane ochrany zraku),  keď vykonávate samotnú montáž alebo inštaláciu tohto

výrobku.
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