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Zalety poduszek WINBAG:
Brak jakichkolwiek rys i zadrapań.
Miękka poduszka powietrzna       
chroni ramę i ściany.

Łatwe i precyzyjne ustawianie
Ustawianie okna w otworze jest
możliwe wiele razy, do momentu aż
uzyska się zamierzony efekt.

Brak odpadów
Poduszka WINBAG może być
używana wiele, wiele razy.

Puste szczeliny
Gotowe do uszczelnienia szczeliny
między otworem i oknem są
zupełnie puste.

Zaoszczędzony czas
Mocowanie okien poduszkami
WINBAG jest szybkie. Jedna osoba
może poradzić sobie z ustawieniami
nawet dużych ram.
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Mocowanie okna z użyciem poduszek WINBAG:

Uwagi:
Poduszka WINBAG jest kompletnie
przetestowanym, wysokiej jakości
wyrobem z wytrzymałego materiału. 
Może być ona jednak przekłuta przez 
ostre narzędzia, gwoździe, wkręty. 
Ciśnienie w przekłutej poduszce będzie 
powoli spadać.
Dlatego montowane okna powinny być
zabezpieczone przed wypadnięciem 
przez cały czas montażu. Producent 
nie może być pociągnięty do 
odpoiedzialności za zniszczenia 
spowodowane używaniem poduszek 
Winbag.

Dane techniczne:
Obciążalność: 100 kg/poduszkę
Szerokość szczeliny: 2-50 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Jeden zestaw zawiera 4 poduszki

WINBAG oraz hak do mocowania 
na pasie.

5.
Zamocuj okno w wygodny 
dla siebie sposób. Poduszki 
WINBAG będą je stabilnie 
podtrzymywać. Kiedy skończysz,
wypuść z nich powietrze i wyjmij 
je. Przestrzeń wokół okna jest 
teraz zupełnie pusta i gotowa do 
uszczelnienia.

2.
Umieść WINBAG między górną 
krawędzią okna a nadprożem. 
Pompuj tak długo, aż okno 
będzie  stabilnie utrzymywać się 
w otworze. Okno może teraz być 
z łatwością ustawiane poprzez 
popychanie go lub ciągnięcie, tak 
aby osiągnęło pion i odpowiednią 
głębokość w ścianie.

1.
Umieść ramę na dwóch lub 
trzech listwach w otworze 
okiennym.

3.
Umieść pozostałe poduszki WIN-
BAG po obu stronach okna. Jako 
ostatnią przełóż tę zamontowaną 
wcześniej u góry.

4.
W tej chwili okno łatwo będzie 
ustawić i utrzymywać w miejscu 
poprzez nadmuchiwanie i 
upuszczanie powietrza z
poduszek.

Instrukcja użytkowania – Polski
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