
SCHODY M£YNARSKIE KORNIK mini MP (PROSTE)
O REGULOWANYM K¥CIE NACHYLENIA

Schody m³ynarskie KORNIK to idealne, ekonomiczne rozwi¹zanie dla miejsc o ma³ej, ograniczonej przestrzeni. Polecane przez nas modele, dziêki 
regulowanemu k¹towi pochylenia stopni (takie rozwi¹zanie techniczne stosujemy jako jedyni na polskim rynku), s¹ uniwersalne dla ró¿nych wysokoœci 
kondygnacji.
£atwy monta¿ sprawia, ¿e schody m³ynarskie s¹ idealne dla profesjonalistów jak i majsterkowiczów. Mog¹ byæ montowane na sta³e lub tymczasowo, 
poczym ponownie zamontowane w zupe³nie innym miejscu.
Wszystkie elementy schodów wykonane s¹ z drewna o gruboœci 28 mm, co gwarantuje ich solidnoœæ i zwiêkszon¹ wytrzyma³oœæ. Dostarczane s¹
w postaci wstêpnie skrêconej tj. stopnie po³¹czone s¹ z wangami lub w formie niezmontowanej wygodnej do transportu.

SPOSÓB   MONTA¯U

1.) Przed zamontowaniem schodów wszystkie elementy nale¿y odpowiednio zakonserwowaæ, kilkakrotnie lakieruj¹c ich powierzchnie i krawêdzie 
lakierem do schodów. Zabezpieczy to przed œcieraniem, wilgoci¹ i zabrudzeniem, nada piêkno i trwa³oœæ wyrobu na d³ugie lata.

2.) Przy u¿yciu wkrêtów (7) mocujemy stopnie (2) do wang (1). Nastêpnie do stopni (2) przykrêcamy wkrêtami (9) wsporniki (5).

2.) Za pomoc¹ k¹towników (brak w zestawie) mocujemy skrêcon¹ konstrukcjê schodów w dwóch miejscach do stropu oraz do pod³ogi.

3.) Za  pomoc¹ poziomicy regulujemy po³o¿enie ka¿dego ze stopni (równolegle do posadzki) i w otwory we wspornikach (5) pod stopniem wkrêcamy
 wkrêty (9) zabezpieczaj¹ce stopieñ przed okrêceniem.

4.) Po wybranej stronie schodów mocujemy s³upy (4). W tym celu nale¿y wkrêciæ wkrêty (6) przez otwór w s³upku (4) i wandze (1) w stopieñ (2).

5.) Za pomoc¹ poziomicy ustawiamy s³upy (4) w pionie i ka¿dy mocujemy do wang (1) wkrêtem (8) w celu usztywnienia (nale¿y wywierciæ dodatkowy 
otwór w s³upie).

6.) Do zamocowanych s³upów, w ich górnej czêœci mocujemy porêcz (3) tak, aby by³a ona równoleg³a do wang (1). W tym celu wkrêty (8) wkrêcamy w 
otwory w s³upkach (4) i dalej w porêczy (3).

Wbudowanie schodów powinno byæ zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreœlonego obiektu z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych norm
i przepisów technicznych, a w szczególnoœci rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75, poz. 690 z póŸniejszymi zmianami).

Uwagi eksploatacyjne:
Drewno w trakcie eksploatacji ulega pêcznieniu i kurczeniu w wyniku zmian wilgotnoœci powietrza co jest jego cech¹ naturaln¹. Mo¿e to powodowaæ 
rozluŸnienie po³¹czeñ œrubowych. Dlatego konieczna jest okresowa kontrola stabilnoœci mocowania stopni i porêczy do wang poprzez dokrêcenie 
wkrêtów.
Zaleca siê przeprowadzanie takiej kontroli minimum raz w roku (ze wzglêdu na cyklicznoœæ zmian wilgotnoœci powietrza - nisk¹ wilgotnoœæ powietrza  
zim¹ w czasie ogrzewania pomieszczeñ i wysok¹ wilgotnoœæ powietrza latem).

WARUNKI GWARANCJI

1.) Firma  KORNIK udziela gwarancji na produkowane wyroby na okres 12 miesiêcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje komplet schodów wraz
z balustrad¹, zakupione oraz zamontowane na terytorium Polski.

2.) Zg³oszenie gwarancyjne przyjmowane jest w punkcie, w którym dokonano zakupu w formie pisemnej ze szczegó³owym opisem wady.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dowód zakupu (rachunek, fakturê b¹dŸ inny).

3.) Wyrób zostaje wymieniony na nowy wolny od wad w przypadku uszkodzeñ lub wad uniemo¿liwiaj¹cych ich usuniêcie.

4.) Okres  gwarancji wyd³u¿a siê o czas usuwania wad wyrobu.

5.) Gwarancj¹ nie s¹ objête
a) mechaniczne uszkodzenia wyrobu spowodowane przez u¿ytkownika,
b) uszkodzenia wynikaj¹ce z:
- niew³aœciwej eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu
- zainstalowania lub u¿ytkowania wyrobu w sposób niezgodny z obowi¹zuj¹cymi normami technicznymi lub przepisami bezpieczeñstwa
- uszkodzeñ mechanicznych i wywo³anych nimi wad
- dzia³ania si³y wy¿szej oraz innych przyczyn niezale¿nych od firmy KORNIK
- naturalne zu¿ycie wyrobu w wyniku eksploatacji.

6.) Wszelkie samowolne zamiany w konstrukcji wyrobu powoduj¹ utratê praw gwarancyjnych.

7.) Uprawnienia z tytu³u gwarancji nie obejmuj¹ prawa kupuj¹cego do domagania siê zwrotu utraconych zysków w zwi¹zku z wadami rzeczy.
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