
Instrukcja montażu - Ogrodzenie 
Ocynkowane - krok po kroku

System ogrodzeń ocynkowanych Kirkedal jest niezwykle łatwy w konfiguracji i jest wykonany tak, aby nie były potrzebne dodatkowe elementy mocujące. 
Słupek jest cięty laserowo w miejscu wstawiania profili, co zapewnia bardzo łatwą i prostą konfigurację. System Ogrodzeń Ocynkowanych jest dostępny w 3 
wysokościach i 3 kolorach. Nie są oferowane żadne specjalne rozwiązania. Do ustawienia ogrodzenia ocynkowanego Kirkedal należy użyć następujących 
elementów: wiertarka ziemna, łopata, poziomica, linijka i klej montażowy. 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. Nie ma prawa do reklamacji w przypadku 
materiałów Kirkedal, które nie zostały prawidłowo skonfigurowane/zainstalowane. Dostarczone ocynkowane ogrodzenie Kirkedal musi być suche i chronione 
przed światłem słonecznym do momentu instalacji. Na profilach ogrodzenia mogą wystąpić drobne pęknięcia skurczowe. Nie ma to jednak wpływu na 
wytrzymałość ani trwałość profili. Ogrodzenie ocynkowane Kirkedal należy zawsze zaimpregnować po montażu (profile ogrodzeniowe). Opakowania muszą 
być przechowywane płasko i równo. Powodzenia!

Zacznij od ustalenia, gdzie umieścić 
pierwszy słupek i wywiercić pierwszy 
otwór. Od pierwszego słupka przeciągnij 
sznurek do ostatniego słupka. Umieść 
również patyk między słupkami jako 
przewodnik. Dzięki temu uzyskuje się 
prostą linię, po której można umieścić 
słupki.
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Dziura musi wynosić 60cm głębokości.
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Gdy słupki są prostopadłe i masz 
odpowiednią odległość, weź dolny 
profil i umieść go między dwoma 
słupkami.

Sprawdź, czy słupki są równe i pionowe.
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Ważne jest, aby wokół słupka 
wytłoczyć podłoże/suchy beton.
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Dodaj suchy beton, jeśli podłoże 
jest porowate, aby słupek był 
stabilny. 1  worek suchego betonu 
na słupek. Używaj WYŁĄCZNIE 
suchego betonu, a NIE mokrego 
betonu!
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Na koniec dołącz górny profil.Złóż ze sobą powoli profile. Użyj kleju montażowego w rowku 
deski na każdym profilu 
ogrodzeniowym.
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Gdy dolny profil znajdzie się na 
swoim miejscu, włóż profile 
ogrodzeniowe między słupki.
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System Ogrodzeń Ocynkowanych jest dopasowany do profili 
ogrodzeniowych Kirkedal K1 i K2 150 mm.
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Oferujemy również ocynkowane drzwi w 
3 różnych rozmiarach.




