Deck Tile Cosmopolitan
MO
NTAGEHANDLEIDING
Instrukcja
montażu:
DECK TILE
COSMOPOLITAN

Łatwa i szybka instalacja:

• Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją.
V O U D I G E , żadne
SNELLE
I N S T A L L A T I E :narzędzia.
• Nie EsąE Nwymagane
specjalistyczne
• Płytki
być
montowane
na istniejących
podłogach
• mogą
Raadpleeg
zorgvuldig
de handleiding
voorafgaand aan
montage i
van de
tegels.są solidne, gładkie, suche, równe, pewnie
podłożach,
które
• Je hebt geen speciale gereedschappen nodig.
zamocowane
i czyste.
• De tegels
kunnen worden aangebracht op bestaande vloeren en

ondergronden die solide, glad, droog, egaal en schoon zijn en stevig
Niezbędne
vast zitten. narzędzia:

• Nóż ręczny, z ostrzem do dużych
BENODIGD GEREEDSCHAP:
obciążeń
• Stanleymes
• Prosta
krawędźmet snijblad voor grote lasten
• Rechte rand
• Ołówek
lub marker kredowy
• Potlood of krijtmarker
• Taśma
miernicza
• Meetlint
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1. Zorgsię,datżedepowierzchnia
vloer glad, egaal, droog,
schoon
vrij van vetrówna,
en olie sucha,
1. Upewnij
podłogi
jestengładka,

Controleer of er geen barsten, naden, spijkers of andere beschadigingen
czystais.
i
wolna od tłuszczu i olejów. Sprawdź, czy nie ma pęknięć,
zijn. Dicht of vul alle grote openingen (A).
szczelin, gwoździ lub innych uszkodzeń. Załataj lub wypełnij wszelkie
duże otwory (A).

2.

2.

Begin de montage in de hoek van de te bedekken ondergrond. Leg
de eerste tegel met de „gladde” randen links en boven en de uitsteeksels
rechts en onder (B). Zorg dat je bij het leggen van tegels langs de wand
Rozpocznij
montaż w rogu powierzchni, która ma zostać
(en andere objecten) circa 2 mm vrije ruimte houdt rond elke tegel.

pokryta.
Położyć pierwszą płytkę, upewniając się, że "gładkie" krawędzie są
skierowane w lewo i w górę, a wypustki w prawo i w dół (B). Pamiętaj,
Leg nu de volgende tegels tot de hele ondergrond bedekt is.
aby układając płytki przy ścianie (i innych obiektach) zostawić około
2mm na każdą płytkę wolnej przestrzeni.

3.

3.
4.

Wanneer je bent aangekomen bij een muur of hindernis zul je
waarschijnlijk tegels moeten afsnijden om ze passend te maken.
Meet dekolejne
afstand tussen
de aż
laatste
en de muur
en snij hetpowierzchni.
overtollige
Układaj
płytki
do tegel
pokrycia
założonej
stuk tegel af.

4. Po dotarciu do ścian i przeszkód prawdopodobnie będziesz

musiał/a przyciąć płytki, aby dopasować je do ściany. Należy zmierzyć
odległość między ostatnią płytką a ścianą i odciąć nadmiar szerokości

