
Instrukcja montażu - System Legarów 
Alu Click  - krok po kroku

System Legarów Kirkedal Alu Click to unikalny system o ładnym designie. Pasuje on do desek tarasowych firmy Kirkedal, która jako jedyna na 
rynku oferuje czarne słupki malowane proszkowo. System ten bardzo ułatwia wymianę desek, jak również przyspiesza cały proces montażu. 
System Legarów Alu Click dostępny jest w 3 różnych wariantach. Aluminiowe legary są wykonane tak, że z góry wyrasta z całą ilością desek. 
Jeśli chcesz, aby taras był dłuższy niż deski, należy zastosować podwójne legary. System Legarów Kirkedal Alu Click wykańcza się zaślepkami. 
Zawsze sprawdzaj, czy otrzymałeś właściwy produkt. Przysługuje prawo 2 lat do reklamacji wszystkich towarów, por. ogólne przepisy Ustawy 
Handlowej w tym zakresie. Prawo do reklamacji nie obejmuje usterek, uszkodzeń lub zużycia wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub 
normalnego zużycia. Konfiguracja/instalacja odbywa się na własne ryzyko. Nie ma możliwości reklamacji w przypadku materiałów Kirkedal, które 
nie są prawidłowo ustawione/zainstalowane. Powodzenia!

Zawsze upewnij się, że podstawa 
lub podkonstrukcja jest twarda/ 
stabilna. Konstrukcja nośna musi 
być stałą ramą i nie może być 
luźna.
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Gdy łącznik jest zatrzaśnięty, 
zachowasz dzięki temu zawsze 
odległość między 2 legarami. 
Pamiętaj, że oba legary muszą być 
przykręcone do podpory.

Niezależnie od tego, czy legar jest wspierany na 
podporze - czy po prostu na podłożach 
drewnianych/betonowych, między nimi należy 
zawsze stosować łącznik. 
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Maksymalna rozpiętość nad 
wspornikami Kirkedal wynosi C/C 
1000 mm, jeśli używane są 
aluminiowe legary. W przypadku 
legarów kompozytowych maksymalna 
rozpiętość wynosi 300 mm.
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Jeśli legary mają być wypoziomowane, 
należy zastosować wsporniki legarów 
Kirkedal, które są dostępne w różnych 
wersjach. Ważne jest, aby legar był 
przymocowany do podpory.
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Następnie weź kolejną deskę i wepnij ją. 
Na koniec skróć deski, jeśli to konieczne.

Zawsze zaczynaj od końca, a nie 
od środka legarów.

Po zamontowaniu zaślepek i 
włożeniu klipsów można 
przystąpić do montażu desek. W 
przypadku jakichkolwiek łączeń 
MUSZĄ być użyte podwójne 
legary, a między łączeniami musi 
być 5 mm powietrza.

Aluminiowe belki muszą mieć zaślepki na obu końcach. Jest to 
uwzględnione jako ostateczne wykończenie, ale także w celu 
zapewnienia prawidłowego kliknięcia ostatniej i pierwszej deski. 
Jeśli aluminiowy legar jest skrócony, ważne jest, aby wykonać 
cięcie dokładnie w miejscu, w którym znajduje się środek/otwór 
na klipsy. Dzięki temu masz odpowiednią odległość do wybranego 
przez siebie rozmiaru deski. Do przyklejenia zaślepek można 
również użyć kleju montażowego.
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Dołączone klipsy można łatwo wpiąć 
w legar. Nie musisz używać młotka 
ani podobnego narzędzia, aby je wbić.
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