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INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.

9
MONTÁŽNÍ NÁVOD
3 x 3m NŮŽKOVÝ ALTÁN
S ROVNÝMI STOJNAMI

ALTÁN ONE-TRADE

1 05_22561_22562_22563_ 
22564_22565_22585_22586_BO_CZ

Popis MoDel

3x3m červený 22561
3x3m modrý 22562
3x3m zelený 22563
3x3m pouštní bronz 22564
3x3m kostkovaný 22565
3x3m černý 22585
3x3m bílý 22586

3m nůžkový altán s rovnými stojkami 
Montážní návod

Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží.  Tento 
přístřešek MUSÍ být bezpečně ukotven. TATO STAVBA JE DOČASNÁ A 
NEDOPORUČUJE SE PRO TRVALÉ POUŽITÍ.

Než začnete: Pro montáž se doporučují 2 nebo více lidí, přibližný čas 15 minut.

Doporučené nářadí a pomůcky

6/14/12

PODÍVEJTE SE NA INSTRUKTÁŽNÍ 
VIDEO PRO SPRÁVNÉ SESTAVENÍ 

GARÁŽE ONLINE!

www.ShelterLogic.com

www.ShelterExpert.net

150 Callender Road 
Watertown, CT 06795 
www.shelterlogic.com

Dovozce pro ČR a SR: ShelterExpert s.r.o. 
Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 56201 Česko 

WWW.SHELTEREXPERT.NET
E-mail: info@shelterexpert.net, tel. +420 465 713214
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POZOR: Při sestavování konstrukce buďte OPATRNÍ. Během montáže používejte bezpečnostní brýle.

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí požáru. NE-kuřte a NE-používejte zařízení s otevřeným ohněm (včetně grilu, ohniště, fritézy, udírny nebo 
lucerny) uvnitř ani v blízkosti dřevníku. NE-skladujte hořlavé kapaliny (benzín, kerosin, propan atd.) uvnitř ani v blízkosti 
vašeho dřevníku. Nevystavujte vrchní ani boční části dřevníku otevřenému ohni nebo jinému zdroji plamene. NE-přeplňujte 
dřevník. NE-skládejte dřevo výše, než je výška koncových trubek.

NEBEZPEČÍ: 
Vyberte místo pro váš dřevník pečlivě. NE-stavte jej na, nad nebo v blízkosti elektrických kabelů a vývodů. Neumisťujte dřevník v 
blízkosti střech a jiných konstrukcí, kvůli kterým by váš dřevník mohl být vystaven zatížení sněhem, ledem nebo nadměrným 
proudem vody.

POZNÁMKA: Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží.

UPOZORNĚNÍ: 
Tento dřevník je vyroben z kvalitních materiálů. Je vyroben tak, aby vyhovoval zakázkově zhotovené textilní plachtě 
ShelterLogic® Corp., která je součástí produktu. Dřevníky ShelterLogic® Corp. nabízí uskladnění a ochranu před 
poškozením působeném živly. Tato konstrukce ShelterLogic® Corp.  musí být řádně a bezpečně ukotvena. Před začátkem 
montáže si pečlivě přečtěte detailní návod, upozornění a varování. Pokud máte jakékoliv otázky, volejte zákaznickou linku 
na čísle uvedeném níže v textu. Při komunikaci se laskavě odkažte na záruční kartu uvnitř tohoto balení.

NÁHRADNÍ DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKY:
Originální náhradní díly ShelterLogic® Corp. a příslušenství jsou k dispozici přímo z výroby, včetně kotevních sad s téměř 
jakýmkoliv uplatněním, náhradních plachet, sad stěn a opláštění, ventilačních a světelných sad, rámových dílů, zdrhovacích dveří 
a dalšího příslušenství. Veškeré zboží je odesíláno z výroby přímo k Vám. 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ: 
Ihned odstraňte jakékoliv nahromaděné  nečistoty ze střešní konstrukce koštětem, mopem nebo jiným nástrojem s měkkým 
koncem. Buďte velmi opatrní při odstraňování nečistot ze střešní konstrukce. Vždy odstraňujte nečistoty ze vně stavby. K 
odstranění nečistot NE-používejte nástroje s ostrými hranami jako hrábě, lopaty. To by mohlo způsobit protržení plachty. Pro 
čištění plachty NE-používejte produkty na bázi laků a leštidel, bělidla ani drsné brusné prostředky. Plachtu lze snadno vyčistit 
jemným mýdlem a vodou.

ZÁRUKA: Na tento dřevník se plně vztahuje omezená záruka na vady v řemeslném zpracování produktu. ShelterLogic® 
Corp. garantuje původnímu kupujícímu, že pokud bude správně použit a sestaven, produkt a všechny přidružené díly nebudou 
vykazovat výrobní vady po dobu: 

Chráněno U.S. Patents a přihlášené patenty: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

Záruční doba začíná běžet od data odeslání produktu ze ShelterLogic® Corp. u přímého nákupu z výroby nebo od data 
nákupu produktu u autorizovaného prodejce, (vždy si uschovejte kopii vaši účtenky). Pokud tento produkt nebo jakýkoliv 
přidružený díl bude chybět nebo bude poškozený v době obdržení, ShelterLogic® Corp. opraví nebo vymění, dle svého 
uvážení, vadné díly, a to bezplatně pro kupujícího. Opravené nebo vyměněné díly budou podléhat záruce po zbytek 
Původní Omezené Záruční Doby. Veškeré náklady za dopravu hradí kupující. Díly a náhrady budou odeslány na dobírku. 
Musíte si uschovat původní obal pro případné zpětné zaslání. Pokud jste produkt nakoupili u místního obchodního 
zástupce, ke všem reklamacím musí být přiložena kopie originálu účtenky. Po koupi laskavě vyplňte a vraťte záruční kartu, 
aby mohl být produkt registrován. Pro více detailů vizte záruční kartu.

 1 ROK U PLACHTY, KONCOVÝCH PANELŮ A RÁMOVÉ KONSTRUKCE. 

OTÁZKY - STÍŽNOSTI - ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKY? VOLEJTE NAŠI ZÁKAZNICKOU LINKU:
+420 465 713 214  

PROVOZNÍ DOBA: PONDĚLÍ-PÁTEK 8:30-17:00
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CVAK!

cVAK!

POZOR: Dočasné kotevní kolíky 
NEJSOU určeny pro trvalou instalaci. 
Nikdy nenechávejte altán bez dohledu.
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Náhradní díly

4 5

Díl Číslo Dílu Popis

1 15335 dílec trubkové stojny
2 15302 nůžkový dílec
3 15305 dílec posuvných trubek
4 22603 sada vrcholu střešní konstrukce
5 22605 posuvná spojovací sada
6 800819 náhradní plachta - zelená
6 800817 náhradní plachta - červená
6 800818 náhradní plachta - modrá
6 800206 náhradní plachta - černá
6 800820 náhradní plachta - pouštní bronz
6 800821 náhradní plachta - kostkovaná
6 15333 náhradní plachta - bílá
- 15576 náhradní taška na kolečkách
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