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Przygotowanie do montażu 
zadaszenia

Montaż mechanizmów obrotowych w zależności od podłoża, na 
którym będzie montowane zadaszenie.

Podstawę do mechanizmów obrotowych przykręca się na przykład do: 
• desek kompozytowych (tarasowych) 
• kostki brukowej 
• wcześniej wywierconych otworów (kotwa chemiczna)
• wcześniej wykonanego fundamentu wg. załączonego rysunku 
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Montaż zadaszenia
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Przy rozłożonym na prosto poszyciu zadaszenia, wkładamy w 
każdą z czarnych kieszeni pojedyncze pręty. Każdy pręt składa 
się z dwóch równych części, które należy połączyć tuleją (rurką) 
i skontrować (zablokować) śrubką. 

Uwaga: środkowy pręt jest krótszy od pozostałych.
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2 Napinacze gumowe zamontować: z jednej strony do uchwytu 
taśmy, z drugiej strony do śruby przy elemencie obrotowym.

STRONA ZEWNĘTRZNA
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Uchwyt aluminiowy z otworem:

Na kieszenie (już z włożonymi prętami) nasuwamy uchwyty 
aluminiowe z otworem, do których przykręcimy zamontowane 
do podłoża/gruntu kotwy.  

Ilość uchwytów aluminiowych: 20

• na pierwszym pręcie (gdzie będziemy otwierali poszycie) 
    umieszczamy 12 uchwytów, 
• na drugim pręcie powyżej, umieszczamy 2 uchwyty, 
• na ostatnim pręcie (gdzie poszycie jest przykręcone na 

stałe), umieszczamy 6 uchwytów

Razem: 11 prętów
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4 Dwa z uchwytów aluminiowych z otworem, są montowane na 
drugim pręcie od dołu, po obu jego stronach (po stronie 
otwieranej basenu). Należy je przesunąć na środek prętu. 
Następnie do przesuniętych już uchwytów mocowana jest 
taśma, do uchylania basenu na mniejsze wysokości. 

Nasunięte już uchwyty aluminiowe należy rozmieścić na pręcie 
w równych od siebie odstępach. Uwaga: z przodu jest więcej 
uchwytów niż z tyłu. Z przodu uchwyty służą do otwierania 
basenu. Z tyłu uchwyty służą do zakotwienia basenu na stałe.
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1. WŁÓŻ PRĘT 
DO TULEI

5 Tak przygotowane poszycie wraz z włożonymi do niego prętami, 
mocujemy do tulei w obu mechanizmach obrotowych (tuleje są 
już zamontowane przy mechanizmie), a następnie kontrujemy 
(blokujemy) śrubką.

2. SKONTRUJ 
ŚRUBKĄ!

STRONA ZEWNĘTRZNA
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6 Mechanizm obrotowy montujemy do podstawy fundamentu i 
przykręcamy go śrubą M10 do pojedynczego uchwytu podstawy. 
(Prawa i lewa strona) 

Uwaga: 

Podwójny uchwyt= 
śruba stożkowa

Pojedynczy uchwyt= 
śruba M10

STRONA WEWNĘTRZNA
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7 Gdy poszycie jest wstępnie zamontowane do pojedynczych 
uchwytów, należy unieść kopułę i jeszcze nie zamontowaną 
stroną mechanizmu celujemy w podwójny uchwyt podstawy 
fundamentu, by tam przykręcić mechanizm śrubą stożkową. 

STRONA WEWNĘTRZNA

STRONA WEWNĘTRZNA
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8 Gdy kopuła jest już zamontowana, po obwodzie zadaszenia 
mocujemy kotwy do uchwytów aluminiowych, celując w ich 
otwór. (Zwróć uwagę na kotwy z przodu, gdzie otwieramy 
basen, zakończenie jest z nakrętką, by swobodnie otwierać 
i zamykać zadaszenie. Tylne kotwy zakończone są śrubą na 
stałe.)
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6 szt.6 szt.



9 Pojedynczą kotwę z karabińczykiem montujemy przed basenem 
(ok. 2-3m od niego). Karabińczyk służy do utrzymywania taśmy 
poszycia basenu, gdy poszycie jest otwarte.
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3 szt.
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10 Taśmy montuje się:
• do dwóch uchwytów aluminiowych wymienionych w punkcie 

4, na drugim pręcie.
• do sześciu uchwytów aluminiowych znajdujących się
    na pierwszym pręcie.

Łącznie do zamontowania są 4 taśmy.
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11 W wersji zimowej poszycia, dodatkowo załączane są dwa pręty, 
które należy wsunąć w prowadzenia, znajdujące się po 
zewnętrznej stronie poszycia. Są one skierowane 90stopni do 
prętów głównych. Zakończenia tych prętów, mocuje się do 
wcześniej przymocowanego do gruntu uchwytu. 

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi 
nie obejmuje wad lub uszkodzeń Towaru, który był 

nieodpowiednio przechowywany, nieprawidłowo użytkowany, 
niewłaściwe zamontowany, podłączany, przerabiany lub 

czyszczony przy użyciu nieodpowiednich środków. Gwarancja 
nie obejmuje zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także 

uszkodzeń mechanicznych.

Uwaga: Podane w instrukcji ilości mogą się różnić w zależności 
od średnicy zamówionego zadaszenia.

Zadaszenie należy utrzymywać 
zamknięte po każdym użyciu!!!

*
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