Deck Tile Cosmopolitan
MOUNTING
Instrukcja montażu:
INSTRUCTIONS
D E C K T instalacja:
ILE
Łatwa i szybka
COSMOPOLITAN

• Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją.
Y A N D Q U Iżadne
C K I N Sspecjalistyczne
TA L L AT I O N :
• Nie EsąA Swymagane
narzędzia.
• Płytki
montowane
istniejących
i
• mogą
Read thebyć
instructions
carefully na
before
installing the podłogach
tiles.
• No special
required.
podłożach,
któretools
są are
solidne,
gładkie, suche, równe, pewnie
• Tiles can be laid on existing floors and substrates that are robust,
zamocowane
czyste.
smooth,i dry,
even, securely fixed and clean

Niezbędne narzędzia:
NECESSARY TOOLS:

• Nóż ręczny, z ostrzem do dużych
• Hand knife, with heavy duty blade
obciążeń
• Straight edge
• Pencil
or chalk marker
• Prosta
krawędź
• Measuring tape
• Ołówek lub marker kredowy
• Taśma miernicza
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1.

1.

Make sure the floor surface is smooth, even, dry, clean and free from
grease and oil. Check for cracks, gaps, nails or other damage. Patch or fill
any largesię,
holes
Upewnij
że(A).
powierzchnia podłogi jest gładka, równa, sucha,

czysta i wolna od tłuszczu i olejów. Sprawdź, czy nie ma pęknięć,
szczelin, gwoździ
lub innych
Załataj
lub wypełnij
Start the assembly
in the uszkodzeń.
corner of the area
to be covered.
Lay the wszelkie
tile, making
duże first
otwory
(A). sure that the „smooth” edges are facing left and up and

2.

the tabs are facing right and down (B). Remember when laying the tiles
against a wall (and other objects) to leave approximately 2 mm gap
for each tile.

2. Rozpocznij montaż w rogu powierzchni, która ma zostać pokryta.

Położyć pierwszą płytkę, upewniając się, że "gładkie" krawędzie są
laying
untilathe
desired area
covered.i w dół (B). Pamiętaj,
skierowaneContinue
w lewo
i wtiles
górę,
wypustki
w isprawo
aby układając płytki przy ścianie (i innych obiektach) zostawić około
When you
reach wolnej
walls or obstructions
you will probably need to cut
2mm na każdą
płytkę
przestrzeni.

3.
4.

tiles to align them with the wall. Measure the distance between the last tile
and the wall and cut off the excess tile.

3. Układaj kolejne płytki aż do pokrycia założonej powierzchni.
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

