
Instrukcja montażu

OKNO

Proszę zeskanować w celu 
obejrzenia filmu z montażu



Informacje o oknie

BHP PRZESTRZEGAJ ZASAD BHP
2

Montaż przeprowadzaj
w rękawicach ochronnych

Montaż 
przeprowadzaj  
w bezwietrzny dzień

Zabrania się wykonywania 
montażu obiektu po spożyciu 
alkoholu lub po zażyciu 
środków odurzających

Montaż przeprowadzaj
w okularach ochronnych

Montaż przeprowadzaj
w asyście pomocnika

W tunelu foliowym panuje
 wysoka temperatura 

Należy pamiętać, że okno PTF POLSKA jest przeznaczone do 
konkretnego modelu inspektu marki PTF i nie zaleca się 
wykorzystywania go do innych szklarni.
 

Okno PTF musi być przykręcone do konstrukcji szklarni dołączonymi do 
niego śrubami w miejscu jego przeznaczenia.



SPRAWDŹ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.
Zalecamy posegregowanie elementów przed ich montażem. Przyspieszy oraz ułatwi to pracę.

Lista elementów

WKRĘTARKA
x1

MIARKA
x1

Okno do samodzielnego montażu nie zawiera 
niektórych narzędzi do pracy. Skompletuj narzędzia 
przed przystąpieniem do pracy.

MŁOTEK 
GUMOWY

x1

Narzędzia

WIERTŁO
3mm i 5mm

x1

KLUCZ 3 i 8
x1

KARTONOWY 
SZABLON

x1

MOCOWANIA 
BLASZKI MAGENSU
I MAGNESU

x6

BLASZKA
MAGNESU

x2

MAGNES
x2

ŚRUBY 
MONTAŻOWE 
OKNA

x4

OKNO
x1

x4

BIT 8 
MAGNETYCZNY

x1

TAŚMA 
KLEJĄCA
UV

x1

ŚRUBOKRĘT 
KRZYŻAKOWY

x1
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ZDEMONTUJ ŚRUBY MOCUJĄCE Z 
MIEJSCA GDZIE CHCESZ ZAMOCOWAĆ 
OKNO.

x4



3 4 WYTNIJ OSTRYM NARZĘDZIEM
OTWORY OKIENNE W POLIWĘGLANIE.



ZABEZPIECZ DOKŁADNIE WEWNĘTRZNE 
KRAWĘDZIE OTWORU TAŚMĄ KLEJĄCĄ UV.

5 TAŚMA 
KLEJĄCA
UV

x1
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x2 x2 x2

WIERTŁO 3mm

x4x4

x2 x2 x4
x1

x1

x4
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ZABEZPIECZ DOKŁADNIE ZEWNĘTRZNE 
KRAWĘDZIE OKNA TAŚMĄ KLEJĄCĄ UV.
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WIERTŁO 5mm

10

x4

WYWIERĆ OTWORY W POLIWĘGLANIE
W MIEJSACH MOCOWANIA USUNIĘTYCH 
ŚRUB.

x4

x4
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x4x2

x2

x2 x1x1



Ogólne warunki gwarancji
Ogólne Warunki Gwarancji

Firma EuroSat BIS Sp. Jawna z siedzibą w Imielinie przy ul. Nowozachęty 14, zwana dalej Gwarantem, udziela 2 letniej gwarancji pod
warunkiem użytkowania sprzętu prywatnie. Na sprzęt użytkowany w przedsiębiorstwie gwarancja wynosi 12miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży 
i dotyczy Produktów zakupionych od 01.09.2014. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

Definicje Gwarant — EuroSat BIS Sp. Jawna Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich prac związanych z ich montażem 
i użytkowaniem przebiegało zgodnie z instrukcja techniczną, zasadami i warunkami należytego użytkowania. Warunki gwarancji Gwarant udostępnia na stronie 
internetowej www.ptfpolska.pl. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Uprawniony wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia 
umowy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

Zakres odpowiedzialności Gwaranta, w przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona: wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad 
lub naprawy, obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu, zwrotu ceny za wadliwy Produkt. Produkty po dokonaniu wymiany stają 
się własnością Gwaranta. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, że gwarancja biegnie na nowo.

Tryb rozpatrywania reklamacji Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres e-mail: biuro@tunelefoliowe.eu i udzielenia następujących 
informacji: wskazanie podmiotu, który zakupił Produkt oraz podanie adresu składowania Produktu, wskazanie przedmiotu reklamacji, opis zgłaszanych wad 
Produktu, Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów: załączenie paragonu lub faktury potwierdzającej 
zakup produktu, jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.

Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 3-go dnia od daty wykrycia wady Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego pracy 
Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszym jego użytkowaniem. W przypadku użytkowania Produktu z wcześniej stwierdzonymi przez 
Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Gwaranta. Uprawniony 
zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta, a reklamowany Produkt nie może być 
zanieczyszczony. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 14 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem poniżej: Jeżeli 
po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań Produktu, decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania wyników badań przez. 

Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
Niewłaściwego użytkowania — niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu, niewłaściwego i niezgodnego z zasadami instrukcji montażu 
zakupionych Produktów, niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów, uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności 
w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne) powłoki wywołanego przez działanie Uprawnionego lub osób trzecich.

Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:
Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów, zabrudzenia , zmiany w wyglądzie produktu, uszkodzeń wynikających 
z warunków atmosferycznych; uszkodzenia produktu powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania; transportu, zabudowy i przechowywania określonych
w karcie produktu. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych. 
Nie przedłożenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych wyżej Uniemożliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego oględzin 
reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonywały 
zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.



Eurosat bis sp.j P.D. Żogała
ul. Nowozachęty 14
41-407 Imielin
tel. 32 223 11 86
tel. 503 085 265
e-mail:  biuro@tunelefoliowe.eu

Producent:


