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Obudowa betonowa jest konstrukcją samonośną. Składa się z 23 niezależnych elementów wykona-
nych ze specjalnego typu betonu, połączonych ze sobą za pomocą kleju. Kominek wraz z obudową 
powinny zostać zainstalowane według obowiązujących norm bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem 
do montażu należy sprawdzić kompletność zestawu.
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Etap I - Przygotowanie wkładu kominkowego do montażu obudowy betonowej
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest przykręcenie stalowych nóg mających za zadanie 
podwyższenie wkładu. Szczegółowy sposób montażu przedstawiają rys. 2 i 3. Do kominka dołączone 
są cztery komplety nóg (dwie przednie i dwie tylnie).

Rysunek 1. Wkład kominkowy Blanka 8 kW wraz z obudową betonową

Noga przód Noga tył

Rysunek 2. Kompletna noga tylnia i noga przednia: 
1) regulator wysokości; 2) nakrętka kontrująca; 3) śruba
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Rysunek 3. Sposób instalacji nóg we wkładzie kominkowym Blanka 8 kW

Etap II - Montaż obudowy
Betonową obudowę pozycjonujemy do wkładu kominkowego względem elementu P1.
Górna płaszczyzna elementu P1 powinna znajdować się poniżej dolnej krawędzi futryny w odległości 
5 mm. Aby tego dokonać należy ustawić odpowiednią wysokość nóżek.
Dolna krawędź futryny powinna być cofnięta względem przedniej ściany elementu P1 o 10 mm.

Rysunek 4. Sposób pozycjonowania wkładu kominkowego Blanka 8 kW względem elementu P1
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Poszczególne elementy obudowy należy połączyć ze sobą za pomocą kleju.
Specjalne zakładki umożliwiają szybki i intuicyjny montaż. Kolejność instalacji poszczególnych 
elementów obudowy przedstawiono poniżej.
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Gwarancja
Producent udziela 2 lat gwarancji od momentu zakupu obudowy betonowej.
Nabywca porduktu zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu.
Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. 
Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne obudowy powodują natychmiastową utratę 
gwarancji producenta.
Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej 
konserwacji, eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje 
utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych obudowy.



SPRzeDAjący

Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy;

Adres:

Tel/fax:

Data sprzedaży:

NAByWcA OBUDOWy betonowej

Oświadczam, iż po zapoznaniu się z instrukcją obsługi
i warunkami gwarancji, w przypadku niezastosowania się do 
postanowień w nich zawartych producent nie ponosi odpo-
wiedzialności z tytułu gwarancji.

Data i czytelny podpis nabywcy;
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