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Внимание! В комплекта не са включени необходимите 

дюбели и винтове.  

В зависимост от това дали имате  поставена изолация, изберете дюбели и 

винтове с различна големина. Може да се снабдите с тях от 

специализираните магазини. 

Ето препоръките на производителя:  

- За тераси без изолация можете да използвате дюбел 6х30 и винт 4х50  

- За тераси с изолация - прибавете дебелината на изолацията към 

дължината на посочените по-горе дължини на дюбелите и винтовете.  

Моля, разгледайте приложените схеми за препоръчителни двойки дюбел-

винт.   

За монтаж на гребена са 

необходими 2 бр. дюбели и 

винтове.  

За всеки носач/с две или три 

ролки/ са необходими по 2 

бр. дюбели и винтове. 

Монтирайте носачите и 

гребена, като спазвате 

разстоянията посочени на 

схемата. 

 



Дължината на носача с 2 ролки е 19см, а на този с 3 ролки - 27см.  

Следва прикачване на шнуровете към простирните пръти. 

1. Направете двойни  възли в единия край на късите и дългите шнурове в 

комплекта.. 

2. Към всеки прът монтирайте по един дълъг и един къс шнур по следния 

начин: 

- Извадете тапата (6) от края на простирния прът (3) 

-  Прекарайте шнура през отвора на тапата (6) така че двойния възел да 

остане във вътрешната част на тапата 

и издърпайте по канала до ѝ до упор. 

 - Монтирайте отниво тапата (6) с вече прикачения шнур. 

 

 

Ориентирайте прътите така, че краят, към който е прикрепено по-късото 

въже, да е към монтирания гребен.  

Всеки простирен прът се монтира поотделно. 

 

1. Прекарайте дългия шнур през ролката на носача/поз.1/, който е по-

отдалечен от гребена/поз.4/  

2. Прекарайте през ролката на близкия до гребена носач едновременно 

двата шнура - дългия и късия.Накратко казано - дългият шнур минава през 

двата носача, а късия - само през по-близкия до гребена. Като дръпнете 

едновременно двата шнура, простирният прът започва да се движи към 

тавана. Ако не е хоризонтален, придърпайте повече едното въже, за да 

коригирате това.  



 

3. Поставяне на ограничителите/поз.5/  
 

I вариант  

- Нанижете двата шнура през отвора на ограничителя и направете възел, 

който да определи най-горната позиция на простирния прът.  

- Нанижете втория ограничител и направете възел на двойния шнур, който 

да определи крайно долно положение на простирния прът.  

Гребенът надеждно задържа простирния прът в горно и долно положение.  

 

II вариант  

- Свалете простирния прът в крайно долно положение, удобно за 

простиране и отбележете мястото, където двата шнура излизат от по- 

близкия до гребена носач. Там направете възел на двойния шнур, след като 

сте нанизали ограничителя.  

- Нанижете втория ограничител и направете възел, който да Ви фиксира 

горната позиция на пръта.  

4.Повторете действията от т.1 до т.3 за всички простирни пръти от 

комплекта.  

 ВАЖНО! Двата възела, които правите на двойния шнур, 

трябва да бъдат задължително по-големи от отвора на 

ограничителя. 

 
Преди да започнете да 

ползвате таванния 

простор, тествайте 

свалянето и вдигането 

на всеки простирен 

прът. То трябва да става 

леко и плавно. Ако се 

налага с усилие да 

придърпвате шнура, има 

някакъв проблем при 

монтажа, който трябва 

да отстраните. 

Прочетете отново 

внимателно 

инструкцията за 

монтаж. 

 

 

Благодарим Ви че избрахте нашия продукт! 

 

 


