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BARDZO WAŻNE!
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La colocación del casquillo para la falleba inferior es imprescindible
para un correcto funcionamiento de la puerta y evitar posibles
deformaciones de las hojas. Esta operación debe realizarse de forma
inmediata al recibimiento en obra, y para ello recomendamos usar como
plantilla la propia riostra antes de desmontarla.
Montaż tulei prowadzącej do dolnej zasuwnicy jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania drzwi i uniknięcia możliwych odkształceń
skrzydeł. Montaż ten należy wykonać od razu po przyjęciu drzwi na
budowę i w tym celu zalecamy użycia dolnej części ościeżnicy jako
szablonu przed jej demontażem.
Размещение колпочка в полу, имеет важное значение для
нормального функционирования двери и избежания деформации
полотен. Это функция должна быть произведена незамедлительно,
как только была вставлена рама в стенной проём. Поэтому
рекомендуется использовать его в качестве подошвы нижнего
уровня, не разбирая фигурных скобок.
Andreu no se responsabilizará de los desperfectos derivados del NO
cumplimiento de este requisito básico en la instalación de puertas de doble
hoja.

Casquillo falleba inferior
tuleja prowadząca dolnej zasuwnicy.
колпачок для пространства
нижнего уровня

Firma ANDREU BARBERÁ S.L nie ponosi odpowiedzialności za szkody
produktu wynikające z nieprawidłowego montażu i z nieprzestrzegania
tego podstawowego wymogu w instalacji drzwi dwuskrzydłowych.
Андреу не несет ответственности за возможные дефекты, в случае
нарушения основного требования в установке двупольных дверей.
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