Монтаж на аксесоари за баня от серии
Beauty Style и New Vision
Важно условие за дълготрайното и безпроблемно експлоатиране на нашите
продукти е сигурният и надежден монтаж. Всички аксесоари за баня на "ТАНУШЕВ"
ООД могат да бъдат монтирани към стена посредством една централна точка на
закрепване и последващо завиване и затягане на съответното изделие. Във всяка
опаковка ще намерите комбиниран винт 6 мм. и универсален дюбел ф10. Тази
окомплектовка ще Ви позволи да извършите сигурен монтаж върху бетонови стени.
Естествено ние не сме в състояние да предвидим крепежни елементи за всички
възможни случаи, но бихме могли да Ви дадем някои препоръки. Необходимо е да
знаете върху каква стена ще извършвате монтажа. Ако това не Ви е известно,
използвайте свредло с по-малък диаметър от номиналните 10мм. на дюбела, за да
разберете от какво е изградена стената. В случай на тухлена стена е желателно да си
закупите аналогичен комплект комбиниран винт и дюбел, но с по-голяма дължина
(прим. винт М6х100 и дюбел ф10х80). Пробийте отвор 8 мм. в стената и разпробийте
със свредло ф10 само дебелината на плочката. В масовия случай ще успеете да
заложите дюбела стабилно в стената и да осигурите здраво затягане. Ако при
пробиването се е получило разрушаване на тухлата можете да запълните отвора с
полиуретаново лепило и да навиете винта след 24 часа. Същата схема може да
използвате и при стена от газобетонни блокчета. За монтаж в гипскартон е
необходимо да се използват метални анкери с размер М6. В този случай се монтира
анкерът към стената, а закрепването на аксесоара се извършва с помощта на
милиметрова шпилка М6. Нашият съвет е, ако не сте сигурни в собствените си
възможности, да се обърнете към специалист или да ни потърсите на нашите телефони.
Уважаеми клиенти,
Едва ли можем да предвидим всички възможни случаи, но Вие сте заплатили
една немалка сума за продукти, които трябва да ползвате с години и е редно да
подходите отговорно към тяхното монтиране. Нека не ставаме заложници на принципа
„Аз знам всичко!“. Ако не сте сигурни - просто попитайте.
инж. Владимир Танушев
Управител на "ТАНУШЕВ"ООД

