
Instrukcja montażu - Ogrodzenie Dźwiękochłonne Copenhagen
- krok po kroku

Nie ma możliwości reklamacji w przypadku materiałów Kirkedal, które nie są prawidłowo 
ustawione/zainstalowane. Dostarczone ogrodzenia Dźwiękochłonne Kirkedal Copenhagen 
muszą być utrzymywane w stanie suchym i chronione przed światłem słonecznym do 
momentu instalacji/montażu. Opakowania muszą być przechowywane płasko i równo.

Powodzenia!

Słupki do Ogrodzenia Dźwiękochłonnego Copenhagen mają 
wymiary 100x100 mm, dlatego ważne jest, aby wykopany 
otwór był większy by było miejsce na 1 worek suchego 
betonu. Można do tego wykorzystać automatyczną wiertarkę 
ziemną.
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Należy wkopać otwór na słupki na 
głębokość 90 cm - pamiętaj o 1 worku 
suchego betonu na słupek.
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Dla każdego ogrodzenia jest 10 listew z każdej strony. Zacznij od zrobienia jednej strony na 
raz. Ogrodzenie jest ocynkowane i malowane proszkowo na czarno, listwy mogą być nieco 
ciasne, nie używaj młotka ani podobnych narzędzi, aby je zamocować. W przypadku 
występowania rys, zalecamy użyć farby reperacyjnej.
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Włóż słupki do otworów i upewnij się, że są prostopadłe i wypoziomowane.
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Zamontuj listwy po jednej stronie naraz.

I -----------------Poziom hałasu  ok. 25 db --------------------I

I------Poziom hałasu: ----I

ok. 8 db

STØJHEGN - “Copenhagen”
Stærk lyddæmpende e�ekt
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Zawsze pamiętaj, aby sprawdzić, czy dostarczone materiały są zgodne z zamówieniem i czy jakość jest zgodna z oczekiwaniami, ponieważ po montażu nie ma możliwości 
reklamacji.
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.



Gdy pierwsza płyta dźwiękochłonna znajdzie się na swoim miejscu i wypoziomuje, nałóż następną. Kiedy kolejna płyta dźwiękochłonna jest na swoim miejscu, ostatnie listwy są zakładane tak, aby płyty się zacisnęły.

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy listwy dźwiękochłonne dobrze przylegają i są wypoziomowane.Ponieważ listwa dźwiękochłonna ma wymiary 900x1800 mm, zaletą jest posiadanie 2 osób, które będą ją umieszczać na swoim 
miejscu. Pamiętaj, że listwy dźwiękochłonne muszą wchodzić w słupek na co najmniej 4 cm z każdej strony.

6 7

8

9

www.kirkedal.pl 

Na koniec nakłada się Górny Profil Copenhagen. Obejrzyj dokładnie ogrodzenie, czy nie posiada zadrapań, a następnie nałóż farbę reperacyjną Kirkedal na czarne słupki malowane proszkowo.




