Szyna do wyginania FLEXLINE
Instrukcja użytkowania
Szyna plastikowa jednotorowa z akcesoriami służy do zawieszania osłon okiennych w postaci tkanin. Tkaniny zawieszone na
szynie mają możliwość przesuwania się po niej w zakresie całej jej szerokości. Szyna ma możliwość plastycznego wyginania w
celu dopasowania do kształtu ścian pomieszczenia. Do wyginania szyny nie są potrzebne żadne narzędzia. Wygina się ją
ręcznie.
Skład zestawu:
szyna plastikowa I torowa o długości 350cm – 1 szt., agrafki ze ślizgiem - 36 szt., Uchwyty uniwersalne z możliwością montażu
do sufitu lub ściany – 12 szt. Zakończenie szyny – 4 szt.
- Ustalić położenie szyny względem ścian lub sufitu pomieszczenia. Za pomocą wkrętów i kołków rozporowych (dokupić
osobno) zamocować uchwyty szyny.

- szynę dociąć na żądaną długość. Szynę wpinać w kolejne uchwyty wyginając ją rękami w żądany kształt.

- montaż szyny do wsporników wykonać przez przekręcenie uchwytu mimośrodowego
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ŻALUZJE 

SYSTEMY PANELOWE

- po zainstalowaniu szyny nałożyć ślizgi do zawieszenia tkaniny oraz zakończenie szyny. Na ślizgi zaczepić tkaninę z wszytą
taśmą marszczącą

Przesuwanie tkaniny ręczne, przez energiczne przesunięcie tkaniny do boku.
Zdjęcie tkaniny z szyny można zrealizować w dwojaki sposób:
- przez zdjęcie tkaniny ze ślizgów.
- jeżeli szyna nie jest od ściany do ściany, przez zdjęcie jednego zakończenia i wysunięcie ślizgów wraz z tkaniną. (uwaga,
ślizgi można prać wraz z tkaniną w temperaturze do 60 stopni)
Szynę można własnoręcznie docinać do wymaganej długości przy pomocy piłki do metalu.
Szyna jest odporna na korozję, może być stosowana w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnątrz pomieszczeń.
Szynę należy okresowo czyścić delikatnym detergentem i miękką ściereczką.
Montaż szyny może być wykonany przez osobę nie posiadającą uprawnień.
Przy montażu i użytkowaniu szyny należy przestrzegać powyższej instrukcji.
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