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WYMAGANE NARZĘDZIA 

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

WYRÓWNAĆ GRUNT

Wszystkie elementy należy wyjąć z opakowania (-ań) i rozłożyć na ziemi | Przed rozpoczęciem montażu należy odpowiednio przygotować 
i uporządkować miejsce montażu. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją | Stosować się do instrukcji 
i dokładnie wykonywać poszczególne etapy montażu | Części oznaczone są  w instrukcji odpowiednimi kodami, tak aby było wiadomo, 
które z nich powinny być wykorzystane na danym etapie montażu| Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu montażu należy 
przygotować wskazane elementy.

Niektóre części mają metalowe krawędzie | Należy ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami | Zawsze należy 
nosić rękawice robocze, okulary ochronne i długie rękawy przy montażu lub podczas wykonywania jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych | Nie wykonywać montażu przy silnym wietrze oraz w niskich temperaturach.

Wybierz miejsce, w którym stanie osłona na drewno | Powierzchnia, na której stanie konstrukcja, musi zostać wyrównana.

UWAGA
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CZĘŚCI METALOWE

FW5 (x4) FW6 (x3)FW4 (x2) FW7 (x4)

SC35B (x22) 35 mm/1.37”M4B (x1) S412B (x1) 12 mm/0.47” S26B (x12) 26 mm/1”

1 2 3 4cm

0.5 1 1.5inch

1 2 3 4cm

0.5 1 1.5inch

1 2 3 4cm

0.5 1 1.5inch

CZĘŚCI DO MONTAŻU

FW11 (x6)FW10 (x2) FW9 (x1)FW8 (x1)

FW2 (x1) FW1 (x2) FW3 (x4)

Dla łatwiejszej identyfikacji poszczególnych części, nadrukowane są na nich odpowiednie kody literowe.

Opakowanie może zawierać również dodatkowe małe części, które mogą być wykorzystane jako części zamienne.
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1 FW10 (x1)

FW10

FW6

FW6 (x3)

2 SC35B (x3)FW10 (x1)

SC35B (x3)

x3

SC35B

x3

SC35B
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3

4 FW3 (x2) FW1 (x1)

SC35B (x6) FW11 (x6)

FW11

~40 cm
~40 cm

~40 cm

x6

SC35B

FW3

FW1

FW3

1 2 3
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5

FW5 (x4)6

FW5
FW5

FW5

FW3 FW3

1 2 3

FW1

FW3 (x2) FW1 (x1)
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FW8

FW9

FW9

FW8 FW8

FW9

FW8 (x1) FW9 (x1)8

7 FW2 (x1) FW4 (x2)

FW2

FW4

FW4

1

2 3



8

10 S26B (x4)

x4

S26B

9 SC35B (x4)

x4

SC35B
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12 S26B (x8)

11

S26B

S26B

x4

x4
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14 SC35B (x4)

13 S412B (x1)FW7 (x4) M4B (x1)

M4B

FW7

S412B

x4
SC35B

1

2
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ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

• W przypadku pożaru nie należy próbować gasić płonącego polipropylenu wodą.
• Montażu wszystkich elementów należy dokonywać zgodnie z instrukcją, tak aby nie pominąć żadnego etapu.
• Zawsze należy nosić okulary ochronne i postępować zgodnie z instrukcjami producenta podczas używania narzędzi elektrycznych.
•  Należy usuwać śnieg z dachu.
•  Przy wyborze lokalizacji osłony na drewno kominkowe ważnym czynnikiem jest jest siła i kierunek wiatru. Należy wybrać

miejsce osłonięte przed wiatrem. 
•  Nie stawać na dachu.

15 SC35B (x2)

x2

SC35B

OGRANICZONA – 2-LETNIA GWARANCJA 

Osłona na drewno kominkowe firmy Keter, nazywana dalej jako „produkt”, wykonana została z wysokiej jakości materiałów sztucznych, nada-
jących się do ponownego przetworzenia i recyklingu, a jej produkcja na każdym etapie była dokładnie nadzorowana i kontrolowana. W razie 
jakichkolwiek problemów z produktem, prosimy kierować swoje zastrzeżenia do Działu Obsługi Klienta dystrybutora produktu. Produkt od dnia 
zakupu objęty jest dwuletnią gwarancją na wady fabryczne samego produktu lub materiałów, z których został on wykonany. Termin „wady” 
obejmuje wszelkie niedoskonałości, które uniemożliwiają korzystanie z produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normal-
nego użytkowania produktu, w tym między innymi: powstałych w trakcie użytkowania rys lub pęknięć, przebarwień, rdzewienia, uszkodzeń 
powstałych w wyniku niewłaściwego wykorzystania produktu, zaniedbań, zmian konstrukcyjnych, malowania, przenoszenia, transportu lub 
przesuwania produktu oraz oddziaływania tzw. „sił natury” w tym, ale nie wyłącznie, gradu, burz, powodzi i pożaru oraz innych uszkodzeń 
przypadkowych lub celowych. Montaż oraz użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta opisanymi w instrukcji oraz wykorzystanie 
produktu do celów komercyjnych lub publicznych, powoduje unieważnienie gwarancji. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody poniesione przez osoby trzecie oraz za uszkodzenia lub utratę przedmiotów znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu produktu. Po 
przedstawieniu zgłoszenia reklamacyjnego wraz z paragonem/rachunkiem stanowiącym dowód zakupu oraz po uznaniu i uregulowaniu ewen-
tualnego roszczenia okres gwarancji będzie wciąż liczony i upłynie z dniem jej wygaśnięcia. 

UWAGA! W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia części przed montażem, prosimy nie zwracać produktu, tylko skontaktować się 
z Działem Obsługi Klienta dystrybutora produktu. 



Producent: Keter Plastic Ltd, 2 Sapir St. Industrial Area, Herzelia, Israel 46852 

Dystrybutor: CURVER Poland Sp. z o.o., ul. Wrocławska 34, 76-200 Słupsk, Polska; 
CURVER Hungary, Zsong Völgy 2, H-4211 Ebes, Hungary

www.curver-lifestyle.pl                                  www.curver-lifestyle.com 


