Üzletberendezés szerelési, kezelési leírás
ha úgy dönt saját maga szereli össze az állványokat …
Szükséges eszközök: gumikalapács, 17 és 19-es villáskulcs
1. Az 1 jelű zártszelvény oszlopok lábrészébe csavarjuk
bele az állítható talpakat olyan mértékig, hogy az állvány
szintezése során maradjon ~1,5cm állítási lehetőségünk.
2. Az állványmező 2 oszlopát alul-felül kössük össze 2 jelű
oszlopmerevítővel. Fontos hogy az oszlopmerevítők
teljesen le legyenek ütve a helyükre, mivel ezek
biztosítják az állvány merevítését.
Több mezőből álló állványsor összeállítása során az 1-2
lépéseket végezzük el a teljes állványsoron. Az állványsor
szerelése fűzve történik, azaz a köztes oszlopok mindkét
irányba szerelhetőek.
3. A kész vázszerkezetet helyezzük az állványsor végleges
helyére, majd vízszintezővel végezzük el az állványsor
beállítását.
Vízszintes
beállítást
javasolt
az
oszlopmerevítőn, függőleges beállítást pedig a
zártszelvény oszlopon elvégezni.
4. Lentről felfelé haladva, sorba akasszuk fel a 3 jelű zárt,
vagy perforált hátfallemezeket. Figyeljünk, hogy a
hátfalak akasztó fülei teljesen a helyükre csússzanak.
5. Helyezzük fel a 4 jelű alsó polcot. (az alsó polcon
szegecseléssel van rögzítve a fém ársín)
6. Ha az állvány rendelkezik tetőpolccal, akasszuk az oszlop
perforációba a 4.1 jelű tetőkonzolokat, akasszuk rá a 4.2
jelű felső homloklapot, majd ültessük rá a megfelelő
méretű polclapot.
Figyelem, a tetőpolc esztétikai, dekorációs célt szolgál,
mely rakodó felületként nem használható!
7. Az alsó- és tetőpolcok elhelyezése után tetszőleges
magasságban helyezzük el a polcokat. Először a 5. jelű
konzolokat kell az oszlop perforációba akasztani, majd
felkerül a 6 jelű ársín és végül ráültetjük a megfelelő
méretű 7 jelű polcot.
Figyelem, a tető- és polckonzolok jobbos-balos kialakításúak, ahol az akasztó fülek néznek befelé. Több mezős állvány esetén
a középső oszlopra egymás mellé kettő (egy jobbos és egy balos) konzol kerül.
Rögzítése: 2000 mm magasság felett az állványsor oszlopainak tartószerkezethez történő rögzítése szükséges.
Teherbírás: 140 kg/polcm2 egyenletesen megoszló terheléssel. Az állványrendszer polcaira ráállni vagy ráülni szigorúan tilos!
Az állványrendszer felülete nem áll ellen: mechanikai sérüléséből fakadó felületi korróziónak, savak és lugok maró hatásának,
nedves környezet által okozott korróziós hatásoknak.
Állványrendszer tisztítása enyhén mosószeres, nedves ruhával történhet. A tisztítás után fontos az állványelemek szárazra
törlése.
Garanciavállalás: az állványrendszer elemeire 1 év garanciát biztosítunk, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra
valamint a helytelen terhelésből és nem rendeltetésszerű használatból fakadó károsodásokra.

