Instrukcja montażu
kurtyn akustycznych
FLUFFO WEB

Dziękujemy za wybranie
kurtyn akustycznych FLUFFO WEB.
Ich montaż jest prosty, szybki i czysty.
Z powodzeniem wykonasz go samodzielnie.
Postępuj zgodnie z tą instrukcją.
Jeśli na którymkolwiek z etapów montażu
będziesz potrzebować naszej pomocy, zadzwoń:

www.fluffo.pl

+48 502 552 392

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA:

SPOSÓB CZYSZCZENIA:

Panele nie powinny być wystawiane na
intensywne światło słoneczne. W takich
warunkach po dłuższym czasie mogą pojawić się
odbarwienia lub przebarwienia.
Panele należy montować z dala od otwartych
płomieni, iskier i innych źródeł ciepła np.
elektrycznych grzejników.
Paneli nie należy stosować w miejscach o wysokiej
wilgotności ze względu na chłonną strukturę
pianki, z której są wykonane.
Pianka, z której wyprodukowane są panele, może
reagować z silnymi substancjami utleniającymi
(silne kwasy).
Uważaj by nie uszkodzić paneli ostrymi
narzędziami, krawędziami bądź narożnikami
mebli.

Struktura Fluffo pokrywająca panele jest
antystatyczna i nie przyciąga kurzu. Może
on jednak osiadać na panelach tak, jak na
zwykłych meblach. Kurz usuwamy szczotką
z miękkim włosiem lub przy pomocy
odkurzacza ze standardową końcówką do
odkurzania mebli tapicerowanych.
Powierzchowne zabrudzenia usuwamy miękką
gąbką zwilżoną rozcieńczonym detergentem.
Przetrzyj wówczas cały panel tak, aby nie
zostawić śladu tarcia w jednym miejscu.
W skrajnych przypadkach, gdy plama wniknęła
w głąb panelu i pomimo czyszczenia jest wciąż
widoczna, zabrudzony panel można po prostu
wymienić na nowy.
Pamiętaj, aby unikać intensywnego tarcia
powierzchni panelu mokrą gąbką oraz
stosowania silnych detergentów, takich jak
wybielacze czy proszki do prania.

Unikaj brudzenia paneli.
Panele należy montować poza zasięgiem zwierząt
– pianka nie jest przeznaczona do konsumpcji.

Powyższe informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy, służą jednak wyłącznie jako wskazówka. Chętnie służymy wszelkimi informacjami i poradami technicznymi
dotyczącymi naszych produktów, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej ofercie. Do odbiorcy należy upewnienie się i ostateczna decyzja
czy cechy technologiczne naszych produktów będą odpowiednie dla celów jakie zamierza osiągnąć stosując je. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje
wynikające z niestosowania się do naszych zaleceń dotyczących sposobu użytkowania produktów Fluffo .
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Przygotowanie do montażu

Przygotuj:
A panele i akcesoria FLUFFO WEB
B śrubokręt krzyżakowy
C klucze imbusowe ø 1,5 i ø 2
D miarkę
E szczypce
F piłkę do metalu
G* wiertarkę
H* kołki rozporowe i wkręty
*
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przy montażu do sufitu g/k
lub betonowego

UWAGA:
W zależności od rodzaju sufitu oraz rodzaju paneli FLUFFO WEB, montaż będzie się nieznacznie różnił.
Do montażu szyny na suficie g/k lub betonowym potrzebne będą kołki rozporowe i wkręty odpowiednie
do rodzaju sufitu (zestaw FLUFFO WEB nie zawiera kołków, wkrętów ani narzędzi).
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Mocowanie szyny WEB na suficie kasetonowym/systemowym

UWAGA! Przed montażem upewnij się, że sufit jest stabilny a jego nośność pozwala na zamontowanie
kurtyny WEB.
A Wyznacz profil systemu sufitowego, do którego mocowana będzie szyna WEB, upewnij się, że wybrany
profil może dźwigać szynę.
B Wyznacz miejsca, w których zamocujesz uchwyty do wpięcia szyny, zaplanuj je tak by nie wypadały
w miejscu łączenia szyn WEB. Na dwumetrową szynę powinno być ich 5 (co 50 cm). Właściwe miejsca to:
ok. 6 cm od końców każdej szyny WEB oraz ¼, ½ i ¾ jej długości.
C Poluzuj śruby na uchwytach.
D Zamontuj uchwyty – przyłóż uchwyt pełną płaszczyzną do profilu sufitowego (D1) i obróć tak aby zagięte
blaszki uchwytu zaszły za wewnętrzną jego część (D2).
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Mocowanie szyny WEB na suficie gipsowo-kartonowym lub betonowym

UWAGA! Przed rozmieszczeniem uchwytów do szyn WEB, zweryfikuj czy nie ma kolizji z przewodami
elektrycznymi na/w suficie.
A Wyznacz linię na suficie, ma którego mocowana będzie szyna WEB.
B Wyznacz miejsce pod otwory na kołki rozporowe, pamiętając, że na dwumetrową szynę powinno być ich
5 (co 50 cm) zaplanuj je tak by nie wypadały w miejscu łączenia szyn. Właściwe miejsca to: ok. 6 cm od
końców każdej szyny WEB oraz ¼, ½ i ¾ jej długości. Wywierć otwory.
C Poluzuj śruby na uchwytach.
D W otworach zamocuj kołki rozporowe (D1) i przykręć uchwyty szyny WEB (D2).
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Montaż szyny WEB

A Ustal łączną długość szyny i jeśli to konieczne przytnij fragmenty, tak by uzyskać żądaną długość
(jeden odcinek szyny WEB ma 2 m długości).
B Zwróć uwagę aby miejsce łączenia szyn (B1) nie pokrywało się z uchwytami sufitowymi (B2).
C Poluzuj cztery śruby łącznika (C1), wsuń końcówki szyn w łącznik (C2) i dokręć śruby (C3).
D Wsuń szynę w uchwyty sufitowe (D1) i dokręć śruby (D2).
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Jeśli na którymkolwiek z etapów montażu
będziesz potrzebować naszej pomocy, zadzwoń:

+48 502 552 392
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Łączenie paneli WEB

A Przygotuj czystą powierzchnię, na której będziesz łączyć poszczególne panele, np. duży stół, podłoga.
B Połącz spinkami (uwaga – użyj krótszych spinek) poszczególne panele w kolumnach (B1 i B2).
Panele łączymy budując pojedyncze kolumny. Zalecamy dodawanie pojedynczych paneli w pierwszej
kolumnie, następnie w drugiej. Najwygodniej układać i łączyć po dwie gotowe kolumny (w przypadku
modeli Hexa i Shell – po 3).
C Na górnych wąsach górnych paneli każdej kolumny zamontuj suwaki (C1 i C2) (uwaga – użyj dłuższych
spinek).
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Montaż kurtyny WEB

A Kolejno wsuwaj przypięte do kolumn suwaki w zamontowaną na suficie szynę.
B Połącz spinkami wszystkie kolumy (analogicznie do punktu 4B) i sprawdź czy Twoja kurtyna WEB jest
zgodna z projektem.
C Obetnij cążkami wszystkie niepotrzebne wąsy.
D Na końce szyny załóż i przykręć zaślepki.
E Wepnij w szynę stopery – umieść stopery po wewnętrznej stronie skrajnych suwaków (E1) i przekręć
białe końcówki (E2). Nie wpinaj stoperów, jeśli kurtyna ma być mobilna.
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FLUFFO. Fabryka miękkich ścian, Fabryka i biuro: ul. Poprzeczna 15a, Wierzbin, 05-083 Borzęcin Duży, tel. 22 881 69 02 (8:00-16:00), 502 552 392 (24h), fluffo@fluffo.pl

