Katalog Návodů na použití
OS-04/K-02/10/C
1/4

TAPIA
POSUVNÁ PANELOVÁ STĚNA
Posuvná panelová stěna TAPIA, velmi často označovaná také jako japonská
stěna, je neobvyklá a originální. Svým jednoduchým designem vnáší do
interiéru prvek stylu, jednoduchosti a elegance. Posuvná stěna TAPIA je vhodná
k zastínění zejména velkých prosklených ploch nebo několika oken současně.
Stěna TAPIA je výjimečná i svojí vysokou variabilitou. Je tvořena libovolně
nastavitelnými vertikálními pásy a nosným hliníkovým profilem. Podle velikosti
stěny, počtu panelů a zvoleného způsobu ovládání je možné kombinovat profil
s dvěma až pěti kolejnicemi.
Tkaniny pro posuvné stěny lze vybírat z naší nabídky textilií STANDARD,
ROMA a textilií DŘEVĚNÝCH. Kombinací různých druhů tkanin, textur či barev
můžete docílit unikátního a velmi osobitého vzhledu Vaší posuvné stěny.
DRUHY PROFILŮ A STAHOVÁNÍ
Pro posuvnou stěnu lze použít čtyři druhy profilů, které se od sebe liší počtem drážek. Na níže uvedených
obrázcích jsou zobrazeny příčné řezy jednotlivými profily.
Barevné provedení profilu: eloxovaný hliník.

Posuvné stěny jsou velmi variabilní a nabízejí mnoho způsobů stahování. Při způsobu ovládání tyčkou nebo
ručně jsou možnosti téměř neomezené a záleží pouze na přání zákazníka, jak na sobě mají být jednotlivé
panely navázány, které panely mají být nepohyblivé apod. Při ovládání šňůrkou jsou možnosti omezenější.
Nejběžnější variantou je posouvání panelů k jedné straně nebo formou opony do obou stran. V tabulce na
poslední straně tohoto návodu jsou uvedeny některé standardní možnosti stahování. Pokud si přejete jiný
způsob stahování, je potřeba jej předem konzultovat s výrobcem.
NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ
Posuvnou stěnu lze umístit na strop nebo na
stěnu. Minimálně jeden z panelů bude vždy
zakrývat určitou část okna nebo stěny.
Standardní překryv panelů je 50 mm, minimální
možný překryv panelů je 35 mm.
U obou způsobů umístění uveďte v objednávce
šířku a výšku posuvné stěny, a to následovně:
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Dále uveďte:
počet kusů, druh profilu, způsob umístění, šířku a počet panelů, druh stínicí textilie, druh, stranu,
případně délku ovládání, stranu parkování panelů, v případě složitějšího uspořádání panelů přiložte
nákres.
NÁVOD NA MONTÁŽ
Po obdržení posuvné stěny zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť
v přiloženém plastovém sáčku (stropní nosiče, eventuálně konzole pro montáž na stěnu, panely pro posuvnou
stěnu a spodní zátěžové lišty pro panely opatřené lepící páskou).
Montáž posuvné stěny je velmi jednoduchá. Při montáži do stropu připevněte
pomocí hmoždinek stropní nosiče (krajní nosiče je třeba připevnit max. 80 mm
od kraje profilu).
V případě montáže na stěnu nejdříve připevněte konzole ve tvaru „L“, na které
namontujete přiložené stropní nosiče.
Profil posuvné stěny vložte do nosičů, které potom pootočením do profilu
zacvakněte.
Po montáži profilu připevněte pomocí suchého zipu jednotlivé panely posuvné
stěny. Ze spodního závaží odlepte samolepky, závaží vložte do kapes na
spodním konci panelů a mírně přitlačte v místě lepící pásky.
POZOR: Posuvná stěna musí být přimontována ve vodorovné poloze.
Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Podle zvoleného ovládání se posuvná stěna ovládá pomocí šňůrky, tyčky nebo ručním posouváním
jednotlivých panelů. Pokud jste zvolili ruční ovládání textilních panelů, doporučujeme přiobjednat magnetické
klipy, za které je možné panely posouvat, aniž by docházelo k opotřebení či poškození látky.
NÁVOD NA ÚDRŽBU
Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky,
tuky, ostré předměty apod.
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ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození
zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje
na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace
bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.
Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném
používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou.
BEZPEČNOST
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky.
Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným
varovným symbolem.
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