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Dvouřadé garnýže na stěnu AVENO - návod na montáž 
Budete potřebovat

vrtačku imbusový klíč šroubovák svinovací metr tužku

Označte umístění otvorů pro upevňovací hmoždinky a 
dbejte na to, abyste ponechali dostatečnou 
vzdálenost od horního okraje okna (přibližně 7-8 cm), 
aby se okno dalo volně otevírat. 
Konzole by měly být umístěny symetricky ve 
vzdálenosti přibližně 10-12 cm od bočního okraje 
okna. V závislosti na použité látce by měla být délka 
záclonové tyče o 30-60 cm širší než okenní otvor (20- 
30 cm na každé straně).

Nasaďte držák záclonové tyče a držák záclonové lišty
na násadu na montáž. Zajistěte ji proti pohybu
pomocí upevňovacího šroubu. 

Vložte upevňovací hmoždinky do otvorů a poté
připevněte desku pomocí šroubů pro držáky
záclonových tyčí.

Při označení otvorů pro upevňovací šrouby vám
pomůže násada se šroubem pro držák záclonové tyče,
na které jsou otvory pro šrouby vyznačeny. Na
označených místech vyvrtejte otvory pro hmoždinky. 

Vložte upevňovací násadu kolejnice do držáků na
horní liště záclonové tyče. Jakmile je tyč umístěna
vůči oknu, utáhněte upevňovací šrouby. POZOR:
pokud je vzdálenost od bočních stěn příliš malá na to,
aby bylo možné zasunout upevňovací šrouby do
záclonové lišty, je třeba to provést PŘED upevněním
držáku na tyč.

Do spodní drážky lišty vsuňte žabky a poté nasuňte z
každé strany ozdobné konce na tyč. Každý konec
připevněte pomocí upevňovacího šroubu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je nutné prodloužit délku
záclonové tyče, je třeba uprostřed připevnit další
držák. Spojovací bod tyče by měl být na stejném
místě jako držák. Prodloužení by mělo být provedeno
pomocí kovového úchytu.
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1. Vložte kovový konektor do kolejnice, která má být spojena, tak,
aby se upevňovací otvor podpěry (A) nacházel přesně v místě
spojení.
2. Po přitlačení kolejnic k sobě zašroubujte upevňovací šrouby
profilu, aby byl spoj nepohyblivý.
3. Připevněte spojené kolejnice k podpěře pomocí šroubu (pojistná
matice podpěry musí být v tomto případě odstraněna).

místo pro spojení 
záclonové tyče
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