
Rohož k solární sprše – návod k sestavení

Krok č.1 Krok č.2

Krok č.3

Tip: V případě, že chcete ukotvit prkna do konstrukce, doporučujeme použít technické transparentní lepidlo na bázi polymerů.

Hotovo

Verze 2021/1

CZ 1/2



Upozornění a provozní podmínky

POZOR – RIZIKO UKLOUZNUTÍ A ZRANĚNÍ: Dbejte zvýšené opatrnosti, obzvláště pokud je rohož mokrá.

Umístění: Smontovanou rohož umístěte na rovný pevný povrch.

Rohož je určená před solární sprchu. Není součástí solární sprchy! Sprcha se k rohoži nepřidělává!

Tip: V zimním období doporučujeme rohož k solární sprše uskladnit pod střechou. Zamezí se tak namrzání ledu a sněhu na rohoži a tím se zabrání případným úrazům. 

Materiál:

Kovové profily – hliník v eloxovaném provedení

Dutá terasová prkna – dřevo plast

Spojovací rohy - plast

Hmotnost:

Smontovaná rohož: 12,6 kg

Kompletní balení: 13 kg

Nosnost: 350 kg/m²

CZ 2/2

Výrobce:
J.F.C. CZ a.s.
Hlinská 579
37001 České Budějovice



Rohož k solárnej sprche – návod na zostavenie

Krok č.1 Krok č.2

Krok č.3

Tip: V prípade, ak chcete ukotviť dosky do konštrukcie, odporúčame použiť technické transparentné lepidlo na báze polymérov.

Hotovo

Verze 2021/1

SK 1/2



Upozornenie a prevádzkové podmienky

POZOR – RIZIKO POŠMYKNUTIA A ZRANENIA: Dodržujte zvýšenú opatrnosť, obzvlášť, ak je rohož mokrá.

Umiestnenie: Zmontovanú rohož umiestnite na rovný pevný povrch.

Rohož je určená na položenie pred solárnu sprchu. Nie je súčasťou solárnej sprchy! Sprcha sa k rohoži neprikladá!

Tip: V zimnom období odporúčame rohož k solárnej sprche uskladniť pod strechou. Zamedzíte tak namŕzaniu ľadu a snehu na rohoži a tým sa zabráni prípadným 
úrazom. 

Materiál:

Kovové profily – hliník v prevedení elox

Duté terasové dosky – drevo plast

Hmotnosť:

Zmontovaná rohož: 12,6 kg

Kompletné balenie: 13 kg

Nosnosť: 350 kg/m²

SK 2/2

Výrobca:
J.F.C. CZ a.s.
Hlinská 579
37001 České Budějovice
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