Průvodce k objednávce a návod na montáž
V případě, že se do montáže gárnýží chcete pustit sami nebo s pomocí známého kutila nebo
hodinového manžela protože ve Vašem okolí není realizační firma, je zde pár drobných rad a
možnost objednávky. Tak co jdeme do toho? Nic obtížného to není.
V prní řadě ..Rozmyslíme si, kde garnýž chceme mít umístěnou, zda na zdi nebo na stropě a potom
provedeme zaměření...zadávejte přesnou šířku požadované garnýže, jak ji chcete mít širokou. My
nic nepřipočítáváme ani neubíráme. Co si zadáte, tak bude. Měříme buď ode zdi ke zdi nebo přímo
nad oknem.
Všeobecné pravidlo je, že garnýže uchycené na zeď je lepší mít s boky a garnýže umístěné na strop
se zaměřením ode zdi ke zdi je lepší vyrobit bez krajních boků, aby šly lépe napasovat. Žádná zeď
není přesně rovná a lepší nechat vůli třeba 8 mm.
V některých případech si můžete objednat pouze spouštěcí mechaniku, kterou si namontujete do
svých stávajících gárnýží. Zde platí pravidlo, že Vaše gárnýže jsou kvalitní a nechcete se s nimi
loučit, mají pevný strůpek a jsou dobře namontované, aby Vám při manipulaci se spouštěním
nespadly na hlavu.
Dále si rozmyslíme, kde chceme mít ovládání spouštění a kde se Vám bude systém lépe
obsluhovat.zda levá nebo pravá strana při pohledu z místnosti na garnýž. Ještě vybereme jedno nebo
dvoukolejničkové provedení a změříme ještě výšku od země k místu umístění garnýže, kvůli délce
šňůr, vybereme požadovaný odstín dekoru a první část realizace svépomocí máme hotovou.
Vyplníme takto objednávku a údaje pro zaslání kurýrem včetně telefonu a dalších údajů.
Objednávku odešleme a vyčkáme na zálohovou fakturu ve výši 2000,-Kč a po jejím zaplacení
očekáváme doručení gárnýží.To trvá přibližně 14-21 dní dle našich výrobních kapacit.
Při přebírání zásilky od kurýra zkontrolujeme nepoškozenost obalu a stav zásilky a pokud je vše v
pořádku můžeme se s chutí pustit do montáže.
V první řadě si vyměříme umístění. Při montáži na strop vyměříme na několika bodech vzdálenost
od zdi, při montáži na zeď vyměříme do vodováhy výšku umístění na zdi. V obou případech
vybalenou gárnýž pouze vybalíme z ochranného PVC obalu a na zajištěné šňůry zatím nesaháme a
ani je nepovolujeme.
Při montáži na strop si předvrtáme 4,5-5 mm vrtákem do strůpku garnýže otvory na vruty, přiložíme
gárnýž na požadované místo a označíme, kde budeme vrtat do stropu. Vyvrtáme otvory a pomocí
vrutů přimontujeme gárnýž ke stropu.
Při montáži na zeď si vyznačíme umístění přiložených úhelníků na zdi, nejlépe vždy v blízkosti
spouštěcích kostek, asi tak cca 5 cm od nich, ale vždy mimo ně a označíme místa, vyvrtáme otvory
a po osazení hmoždinkami přimontujeme úhelníky. Potom nasadíme garnýž a na držáky ji
přišroubujeme přiloženými vruty.
Teprve nyní můžeme odjistit kolejničky a šňůry a spustit kolejničky. Po spuštění kolejniček ještě
přimontujeme brzdičky na zeď a montáž je hotová. Šňůry nijak nezkracujte, případně, až se se
systémem blíže seznámíte.
Spouštění a vytahování kolejniček je jednoduché. Při odjištění brzdičky a jejím přidržení směrem ke
zdi kolejnička sjíždí a může se v jakémkoli místě nad brzdičkou zastavit. Kolejničky vytahujeme
tak, že šňůry taháme od brzdičky směrem dolů jako vlajku, ale místo vlajky stoupá kolejnička. Dále
již se postupuje individuálně. Na záclonu si rozpočítáme přiložené háčky a po jejich připevnění
zasuneme kolečka na háčcích do kolejniček a uzavřeme kolejničku přiloženými koncovkami.
Mnoho spokojenosti s užíváním našich spouštěcích gárnýží přeje Svoboda Bohumil a kolektiv.

