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Stödben terrassmarkis
Støtteben terrassemarkise
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Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. 
Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador.
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Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner å montere produktet. 
Kontroller at leveringen er komplett og uten skader.
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Montera stödbenets fäste i frontprofilen
Förborra med 3mm och fäst med skruv B11
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Montera stödbenet i fästet
Säkra med insexskruvarna.

Monter støttebenet i festet.
Sikre med unbrakoskruene.
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Skruva fast bottendelen i plast i leden med insexskruvarna.
Rikta in stödbenet så det blir lodrät mot golvet och dra ut stödbenet till önskad längd.
Placera golvfästet på önskad plats och skriva fast i golvet.

Skru fast bunndelen av plast til delen med unbrakoskruene.
Rett inn støttebenet slik at det står loddrett mot gulvet og trekk ut støttebenet til ønsket lengde.
Sett gulvfestet på ønsket plass og skru det fast til gulvet.
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Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18

www.grontfokus.no

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se

Garantier:
2 års produktgaranti.
Garantien gjelder bare om produktet blir montert og vedlikeholdt i henhold til monteringsanvisningen.
Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av feil produkt på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil.

Skjøtsel og vedlikehold:
Smør eller olje bevegelige deler ved behov.

Garantier:
2 års Produktgaranti.
Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Skötsel & Underhåll:
Smörj/olja in rörliga delar vid behov.

Montera stödbenets hållare i frontprofilen. 
Förborra med 3 mm borr och fäst med skruv B11. 

Monter holderen til støttebenet i frontprofilen. 
Forbor med 3 mm bor og skru inn med skru B11. 




