Drift- och skötselanvisning
Produkt

Safir aluminiumstång för duschdraperi
Art-nr

RSK-nr

10701
10710

EAN-nr

Färg

Storlek

8207335 7391551107014

vit

90x90cm

8207380 7391551107106

silver

90x90cm

10801

8207336 7391551108011

vit

90x170cm

10901

8207337 7391551109018

vit

90x90x90cm

Produktfakta
Aluminiumstång med skena för draperiupphängning.
Maxstorlek: se tabell. Kan kapas.
Innehåll*
2-3 st stänger, 1-2 st kurvor, 2-4 st skarvstycken, 2 st väggfästen,
1-2 st takfästen, 1-2 st takpinnar, 12-24 st draperikrokar, skruvar och
plugg. *Antalet varierar mellan olika modeller.
Material
Aluminium, plast

Förpackning
Blister /papp

1.

Rengöring
Torka av med våt trasa. Använd eventuellt ett milt
rengöringsmedel. Torka av med en torr trasa.

2. Skarva ihop stängerna och kurvorna med skarvstyckena och
tryck fast väggfästena i ändarna. Märk ut höjden för infästningen på
väggen. Använd omonterad draperistång inkl. väggfästen som mall
vid utmärkning av skruvhål. Skruva därefter fast väggfästena (utan
stänger) i väggen.
3. Sätt upp draperistången provisoriskt. Mät avståndet mellan
draperistången och taket, mät från stångens övre kant.

2.

3.

max
60 cm

Montering (se bilder till höger)
1. Mät ut önskad längd och kapa stången/stängerna vid behov.
Exempel för 10701: Om 80x80 cm önskas, kapa 10 cm i ena änden
av vardera stång. Obs: Kapa i den ände av stången som förs in i
väggfästet (fig. 1).

Takfästets pinne är 60 cm långt
men kan kapas till kortare längder.

4.

4. Kapa takfästets pinne enligt uppmätt längd (fig. 3) minus ca
10 mm. Klicka fast takfästets pinne på duschstångens insida. Märk
ut takfästets placering i taket. Skjut pinnen åt sidan och skruva fast
takfästet i taket.
5. Tag ur stången ur väggfästena och för in draperikrokarna i
stångens undre kant. Tryck tilllbaka stången in i väggfästena
och takpinnen i takfästet. Drag åt skruvarna på väggfästena och
takfästet.

5.

Postadress

Telefon

Fax

E-postadress

Arrow Skandinavien AB
Gårdstensvägen
424 61 Angered

031-330 00 10

031-330 72 82

info@arrowshower.com

