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KORNIK Firma Stolarska

SCHODY KORNIK MP MAX
Zębinowe Zabiegowe
KIERUNEK ZABIEGU:
LEWY
PRAWY
MATERIAŁ:
SOSNA

DĄB

RODZAJ PORĘCZY:
DREWNIANA

BUK
DREWNO I STAL INOX

Ř
Ř

przygotowane do lakierowania

Ř

łatwe w montażu bez użycia specjalistycznych narzędzi

Ř

w komplecie stabilna balustrada

Ř

możliwość dostosowania do wysokości kondygnacji
poprzez przycięcie o wielokrotność wysokości stopnia

Ř

wygodne w użytkowaniu, szerokość 80 cm

Ř

grubość stopnia i wangi: 26 mm

Ř

głębokość stopnia: 210 mm

Ř

wysokość stopnia: 200 mm

Ř

wymiary przekroju poręczy: 48 x 38 (mm)

Ř

szerokość biegu schodów: 800 mm
Schody przeznaczone są wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń
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SCHODY KORNIK MP MAX ZĘBINOWE ZABIEGOWE O STAŁYM KĄCIE NACHYLENIA
Schody KORNIK to idealne, ekonomiczne rozwiązanie dla miejsc o małej, ograniczonej przestrzeni. Istnieje możliwość dostosowania wysokości schodów
poprzez skrócenie wang o wielokrotność wysokości stopnia.
Łatwy montaż sprawia, że schody młynarskie są idealne dla profesjonalistów jak i majsterkowiczów. Mogą być montowane na stałe lub tymczasowo, po czym
ponownie zamontowane w zupełnie innym miejscu.
Wszystkie elementy schodów wykonane są z drewna klejonego blokowo, co gwarantuje ich solidność i zwiększoną wytrzymałość. Dostarczane są
w postaci niezmontowanej wygodnej do transportu.

UWAGI !!!
1. Wbudowanie schodów powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem
obowiązujących norm i przepisów technicznych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Z tego względu oraz ze względu na indywidualne parametry i rozwiązania konstrukcyjne budynków producent nie określa sposobu
montażu schodów do elementów konstrukcyjnych pomieszczeń.
2. Schody przeznaczone są do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach o ponadprzeciętnej
wilgotności powietrza spowoduje uszkodzenie elementów drewnianych.
3. Ze względu na konieczność dopasowania schodów do specyfiki pomieszczenia oraz potrzeb użytkownika, elementy schodów nie zostały
nawiercone. Przed łączeniem elementów za pomocą wkrętów, miejsca połączeń należy wcześniej nawiercić. Wkręcenie wkrętów bez
uprzedniego nawiercenia otworów spowoduje pęknięcie elementu lub urwanie wkrętów. Prosimy zwrócić uwagę aby ze względów
estetycznych nie przewiercać stopni, podstopnic oraz wang na przelot.
4. Przed zamontowaniem schodów wszystkie elementy należy odpowiednio zakonserwować, kilkakrotnie lakierując ich powierzchnie i
krawędzie lakierem do schodów. Zabezpieczy to przed ścieraniem, wilgocią i zabrudzeniem, nada piękno i trwałość wyrobu na długie lata.
5. Drewno w trakcie eksploatacji ulega pęcznieniu i kurczeniu w wyniku zmian wilgotności powietrza co jest jego cechą naturalną. Może to
powodować rozluźnienie połączeń śrubowych. Dlatego konieczna jest okresowa kontrola stabilności mocowania stopni, podstopnic i
poręczy do wang poprzez dokręcenie wkrętów.

WARUNKI GWARANCJI
1. Firma KORNIK udziela gwarancji na produkowane wyroby na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje komplet schodów
wraz z balustradą, zakupione oraz zamontowane na terytorium Polski.
2. Zgłoszenie gwarancyjne przyjmowane jest w punkcie, w którym dokonano zakupu w formie pisemnej ze szczegółowym opisem wady.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu (rachunek, fakturę bądź inny).
3. Wyrób zostaje wymieniony na nowy wolny od wad w przypadku uszkodzeń lub wad uniemożliwiających ich usunięcie.
4. Okres gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad wyrobu.
5. Gwarancją nie są objęte
a) mechaniczne uszkodzenia wyrobu spowodowane przez użytkownika,
b) uszkodzenia wyrobu wynikające z:
- niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu
- zainstalowania lub użytkowania w sposób niezgodny z obowiązującymi normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
- działania siły wyższej oraz innych przyczyn niezależnych od firmy KORNIK
- naturalne zużycia wyrobu w wyniku eksploatacji.
6. Wszelkie samowolne zamiany w konstrukcji wyrobu powodują utratę praw gwarancyjnych.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami rzeczy.

KORNIK Firma Stolarska
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 14

Schody i drzwi drewniane

'+48 61 814 67 98, 7 +48 61 814 60 16

ZABIEG LEWY

ZABIEG PRAWY

ZABIEG LEWY

ZABIEG PRAWY

SPOSÓB MONTAŻU - CZĘŚĆ ZABIEGOWA
ZABIEG LEWY

1

ZABIEG PRAWY
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CZĘŚĆ PROSTA
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ŁĄCZENIE CZĘŚCI ZABIEGOWEJ Z PROSTĄ
ZABIEG LEWY
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