
Změřte  zárubně uvnitř otvor 

Zárubeň Garážová  vrata 

Seřízněte
 šířku

 požadovanou na těsnění podélně 

VENKU

INSTALACE  VRAT RÁMU DO 

Měřící  pásmo 

Zvýrazňovač 

Ostrý  pila nebo nůž 

Jednorázové  rukavice Těsnicí  pistole 

Při
 A) (obr. dveří. okraje vnitřního spodku dotýkala část

 zvýšená se aby tak, těsnění umístěte vratech zavřených 

Pokud

 B) (obr.
 přiléhaly dveře ní k aby tak, hranu rovnou vytvořte a pásku

 přední odtrhněte malá, příliš vraty pod mezera je 

Zvýrazňovačem
 těsnění. podlahového

 okraj zadní podlaze na označte 

Otevřete
  těsnění. okraji předním na podlaze na

 čáru udělejte zvýrazňovače stejného pomocí a vrata 

Odeberte
 ... podlahy

 z těsnění 

...
 podlaze na udělali jste které čáry, uvnitř

 mm 10 zhruba čáry rovnoběžné dvě vyznačte a 

Naneste
 ... čáry

 rovnoběžné vnitřní dvě tyto na lepidlo 

 cm. 7,5 přibližně rozestupech
 při liniemi mezi cikcak lepidlo nanášejte pak ...

.

Nakonec
 dolů. pevně přitlačte a lepidlo na

 podlahy těsnění pokládat konce jednoho od začněte 

Odstraňte
 uschnou.

 jakmile lepidla, zbytky 
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Před

 představám. Vašim přizpůsobit podlahy těsnění jak rozhodnout,
 můžete se přečtení jejich po a vodítko jako myšlené jsou montáž pro

 Pokyny vrat. garážových konkrétních Vašich týká se která část, tu vyberte
 poté a text následující přečtěte prosím si těsnění montáže zahájením 

Weather

 automa�cké. nebo manuální
 už ať vrat, typy „křídlové“ nebo „rolovací“ „sekční“, „výsuvné“, na namontovat

 lze které vrat, garážových podlahy těsnění všestranné je Defender 

    Při 

 prodejce. lokálního nebo dodavatele návod si přečtěte je, tak tomu
 Pokud těsnění. do vrá� zavírání při vrata automa�cké se pokud úpravu,

 vyžadovat může citlivos� nebo / a hranice dolní nastavení že možnost,
 určitá instalací některých u je dveří automa�ckých do instalaci 

Po  těsnění! po jízdě zamezte hodin 24 dobu 

Pro

 povrchy. lakované obrousit měli byste přilnavos� lepší
 Kvůli tuku. či oleje prachu, bez a nepoškozená čistá, byla

 podlaha aby doporučujeme, výsledků nejlepších dosažení 

Při
 rukavice! jednorázové používat a pečlivě

 postupovat doporučujeme lepidla použití 

Pro  strana zadní viz VRAT RÁM ZA INSTALACI 

www.weatherdefender.co.uk www.garagedoorthresholdseal.com

DOPORUČENÉ  MONTÁŽ PRO NÁSTROJE 
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 ... A) (obr. rámu čás� zadní
 s setká díl zvednutý se kde označte, a vrata zavřená pod

 těsnění podlahového okraj zatlačte garáže vnitřku Z 

nebo

Seřízněte  šířku požadovanou na těsnění podélně 

nebo
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10

11

12

10mm

10mm

Odřízněte
 lišit) nákresu od může se zárubně profilů tvar (přesný

 3. kroku z značky použijte zárubně, kolem těsnění 

Při

 dveří.
 okraje vnitřního spodního dotýkala část zvýšená jeho
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...
 podlaze na udělali jste které čáry, uvnitř

 mm 10 zhruba čáry rovnoběžné dvě vyznačte a 

Naneste
 ... čáry

 rovnoběžné vnitřní dvě tyto na lepidlo 

...
 cm. 7,5 přibližně rozestupech

 při liniemi mezi cikcak lepidlo nanášejte pak 

Nakonec
 dolů pevně přitlačte a lepidlo na
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Odstraňte
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Pohled  strany ze Pohled
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Vrata

 těsnění! po jízdě zamezte hodin 24 dobuPo 

Rolovací  mezerou velkou s vrata 

Sekční  vrata 

Rolovací  vrata Výsuvná  vrata 

Křídlová  vrata 

Výsuvná
 mezerou

 podlahovou malou s vrata 

Při
 rukavice! jednorázové používat a pečlivě

 postupovat doporučujeme lepidla použití 

Pokud

 B) (obr.
 přiléhaly dveře ní k aby tak, hranu rovnou vytvořte a pásku

 přední odtrhněte malá, příliš vraty pod mezera je 
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