
Italiano  ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

English  ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Deutsch  MONTAGEANLEITUNG

Français  INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Español  INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

Português INSTRUÇES DE MONTAGEM

Nederlands MONTAGE HANDLEIDING

Polski	 	 INSTRUKCJA	MONTAŻOWA
Česky	 	 NÁVOD	NA	MONTÁŽ	
Română  INSTRUCŢIUNI	DE	MONTAJ  
Magyar  ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
Русский	 	 ИНСТРУКЦИИ	ПО	УСТАНОВКЕ

Ελληνικά		 ΟΔΗΓΊΕΣ	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Türkçe  MONTAJ	YÖNERGELERİ
Svenska  MONTERINGSANVISNINGAR

Norsk  MONTERINGSBESKRIVELSE

Suomi  ASENNUSOHJEET

* EN PVC handrail 
DE PVC-Handlauf 
FR Main courante en PVC 
ES Pasamanos de PVC 
PT Corrimão em PVC 
NL Handregel van PVC 
P Pochwytu z PVC 
RO Mână	curentă	din	PVC     
RU	 Поручня	из	поливинилхлорида	 
EL	 Από	μια	κουπαστή	από	PVC  
SV PVC-Handledare 
NO Håndløper i PVC 
FI PVC:stä valmistettu käsijohde

LONG
corrimano PVC*
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Nederlands
OPGELET: verricht de installatie volgens de technische normen met behulp van geschikte gereedschappen; volg 
nauwgezet de montage handleiding. Ga voor de installatie na of er plaatselijk of nationaal regelgeving van toepassing 
is voor het bedoelde gebruik (privé, kantoor, winkels, enz.). 

Voordat u met het in elkaar zetten begint, alle elementen van de trap uitpakken. Deze op een groot vlak neerleggen 
en de hoeveelheid nagaan van de elementen (TAB. 1: A = Code, B = Hoeveelheid. Voor “B” de kolom kiezen met de 
code die gegeven wordt op het etiket van de verpakkingskist). 

In elkaar zetten

1. Zorgvuldig de hoogte meten van vloer tot vloer (H) (fig. 2).
2.  De waarde van de optrede berekenen: a) 20.5 cm (hoogte van de eerste optrede) aftrekken van de gevonden waarde 

van de hoogte van vloer tot vloer (H); b) deze waarde delen door het aantal van de optreden min één. 
 Voorbeeld: voor een hoogte gemeten van vloer tot vloer van 263 cm en een trap van 13 optreden;   
 263 – 20.5 / 13 – 1 = 20.21 cm (fig. 2).
3. Zorgvuldig het gat van het trapgat meten (C) (fig. 2).
4. De waarde van de aantrede (P) berekenen:
     voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 65 (fig. 2A):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 29 cm = eindtrede;
 2) 59 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden. 
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 221 cm en een trap zoals die in (fig. 2A); 
 221 – 29 – 59 – 1 / 6 = 22 cm.

 voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 75 (fig. 2B):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 29 cm = eindtrede; 
  2) 69 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden.       
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 231 cm en een trap zoals die in (fig. 2B); 
 231 – 29 – 69 – 1 / 6 = 22 cm.

 voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 80 (fig. 2C):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 33 cm = eindtrede; 
  2) 74 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden.       
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 252 cm en een trap zoals die in (fig. 2C); 
 252 – 33 – 74 – 1 / 6 = 24 cm.

 voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 90 (fig. 2D):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 33 cm = eindtrede; 
  2) 84 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden.       
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 262 cm en een trap zoals die in (fig. 2D); 
 262 – 33 – 84 – 1 / 6 = 24 cm.
5.  Om het bepalen van het punt waar het gat moet komen op de vliering te vergemakkelijken, kan de trede L25 met de 

schroef C53, op de ondersteuning N20 gemonteerd worden zonder dat deze definitief vastgezet wordt.   
Op deze manier zal het gemakkelijk zijn de punten aan te geven waar gaten gemaakt moeten worden in overe 
enkomst met de openingen. Met punt Ø 18 mm een gat maken (fig. 4) (fig. 5). De eindondersteuning N20 vastmaken 
met de artikels C48 en het horizontaal zijn nagaan van de trap.

6.  De elementen N24 aan de ondersteuningen N21, N22 monteren (fig. 3). De schroeven B07, B06 en B23 erin zetten, 
zonder deze aan te draaien. De buizen C21 in het interne gedeelte van de onderdelen N24 zetten; de trekkrachten 
C22; de ringetjes C20 met het gekartelde gedeelte naar de flens gericht en de blokjes B99.  
De aantrede (P) instellen:  
voor de rechtlijnige treden is de waarde (P) afhankelijk van de vorige berekening (zie punt 4).    
Voor de hoekstreden is de waarde (P):

 18,5 cm (fig. 2A) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 65
 20 cm (fig. 2B) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 75
 22,5 cm (fig. 2C) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 80
 24 cm (fig. 2D) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 90
  De schroeven B07, B06 en B23 definitief aandraaien. Verder gaan met het in elkaar zetten van alle ondersteu ningen 

N21. De buis aandraaien met de van schroefdraad voorziene trekkracht N25 aan de onder steuning van de 2de 
optrede N22 aan het einde van de loop. 

7.  De artikels B02 in de elementen C71 en C72 zetten. De elementen C71 en C72 vastzetten met de artikels C57 (op 
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de kant waar de trapleuning voorzien wordt), op gelijk niveau met de voorrand van de omgekeerde treden L25 (aan de 
van gaten voorziene kant) en op een afstand die gelijk is aan de waarde van de eerder berekende aantrede (zie punt 
4), met uitzondering van de trede L25 die voor de hoekstreden geplaatst is. Met punt Ø 4.5 mm een gat maken dat 
30 mm. diep is (fig. 1) (fig. 7) (fig. 9).

8.  De trede L25 aan de ondersteuning N20 monteren met de schroeven C53. Het horizontaal zijn van de trede en de 
artikels C48 definitief aandraaien. Het artikel D34 toepassen, om de plaat te bedekken, met de elementen B12 en 
C62, een gat makend met punt Ø 8 mm (fig. 4) (fig. 5).

9.  De tussenondersteuning N21 op de eindondersteuning N20 zetten. Deze beneden vastzetten met een zelfblo 
kkerende tang voordat u deze aandraait. De trede in elkaar zetten met de schroeven C53; de ondersteuningen 
geleidelijk vastzetten terwijl de montage van de structuur en van de treden vordert om ervoor te zorgen dat het 
gewicht niet op de vliering steunt. Het is noodzakelijk om elke 4/5 ondersteuningen een stut vast te zetten en het 
is om veiligheidsredenen streng verboden om de trap op te gaan voordat deze aan de vloer bevestigd (punt 13) en 
verstevigd is (punt 14). De eerder berekende optrede instellen (zie punt 2); het horizontaal zijn en de uitlijning met de 
vorige trede nagaan. Let op: de diepte nagaan van de breedte van de aantrede L25, m.b.v. een zuil (C03) die door de 
artikels C71 loopt, en ervoor zorgen dat deze helemaal verticaal is. 
Definitief de artikels B99 aandraaien door invloed uit te oefenen op allebei de kanten van de ondersteuning om te 
voorkomen de stand (horizontaal zijn en verticaal zijn) te modificeren van de trede. Zo verder gaan met de montage 
van de resterende tussenondersteuningen N21. Voor de hoekstreden dienen er gaten gemaakt te worden van 
verbinding aan de ondersteuning (N20, N21, N22, N23) volgens de gekozen draairichting. Gaten maken in de treden 
(L25, L26, L27, L28) met punt Ø 8,5 mm die 30 mm diep zijn (fig. 8).

10.  Het artikel C71 vastmaken in het binnengedeelte van de hoekstreden L26, L27 en L28 met de artikels C57 (met punt 
Ø 4,5 mm een gat maken op een diepte van 30 mm), als verticale referentie een staafje C03 gebrui kend. (fig. 9)  
Let op: op de eerste trede aan de vloer het artikel C72 vastmaken in overeenkomst met de 1ste zuil C81 (fig. 1).

11.  Het artikel N25 aandraaien op de ondersteuning N22 en deze in de ondersteuning N23 zetten (met het artikel N24 
reeds ingevoerd). Het artikel N24 in de ondersteuning N21 zetten; vervolgens de ondersteuning N22 erin zetten. De 
treden met de schroeven C53 monteren. De eerder berekende optrede instellen (zie punt 2).    
Het horizontaal zijn en de uitlijning met de vorige trede nagaan en de artikels B99 definitief aandraaien.

12.  Het verticaal zijn van de hele trap nagaan en, indien nodig correcties aanbrengen door de ondersteuning N23 te 
verplaatsen. 

13.  De eerste trede demonteren en de gaten aan de grond aangeven. Een gat in de grond maken met punt Ø 14 mm, 
in overeenkomst met de gaten die aanwezig zijn in de ondersteuning N23. De pluggen C47 erin zetten en definitief 
aandraaien (fig. 1). 

14.  De trap stevig maken in de volgende punten: a) de paal G08 aan de vloer in een tussenpositie erin zetten met de 
bijbehorende artikels D31, C35 en B20. b) de trap uitsluitend in de aangegeven punten vastmaken aan de muur 
m.b.v. het element F12 met het artikel B13 (een gat maken met punt Ø 14 mm) en de schroeven C57 (een gat 
maken met punt Ø 4,5 mm). Bedekken met het artikel B95 (fig. 11). 

 
In elkaar zetten van de trapleuning

15.  De elementen C63, C65, C66 monteren op de zuilen C03 en de artikels D43, C54, C83 monteren op de 1ste zuil 
C81 (die met de grootste diameter) (fig. 1) (fig. 6).

16.  De zuilen C03 van verbinding tussen de treden zetten. De zuilen richten met het element C63 met het van gaten 
voorziene gedeelte naar boven toe richten (fig. 6). De elementen B02 aandraaien op het artikel C71 (fig. 7). 

17.  De afstand meten tussen de drie hoekstreden en een zuil C03 op maat snijden. Vervolgens de drie hoekstreden 
verbinden m.b.v. dit zuilsegment. Het element C71 in elkaar zetten met de artikels C57 op de  trede L25 op een 
afstand die de montage toelaat van het artikel F08, tussen zuil en zuil (fig. 9). De zuil C03 op maat snijden en deze in 
elkaar zetten in het element C71 met de artikels C57 en B02. 

18.  Het element F34 aan de vloer vastmaken, in overeenkomst met de eerste zuil (C81), door een gat te maken met 
de punt Ø 8 mm. De elementen C58, B12, B02 (fig. 1) gebruiken. Let op: de eerste zuil moet afgesneden worden 
afhankelijk van de hoogte van de andere zuilen. 

19.  De handregelsegmenten A14 (fig. 10) op maat afsnijden; deze in volgorde in elkaar zetten met het artikel B33 en de 
lijm X01 (fig. 1). De handregel vastmaken aan de zuilen met de artikelen C64, de verticale zuilen behouden.  
In overeenkomst met de eerste zuil (C81) van de trap het teveel aan handregel afsnijden met een ijzerzaag.  
De handregel (A14) voltooien door het element A12 te bevestigen, m.b.v. de elementen C64 en de lijm (X01) (fig. 1)  
(fig. 10).

20.  De elementen C71 op de helft positioneren tussen de twee zuilen C03. De tussenzuilen C03 afsnijden op een hoogte 
die opgespoord kan worden op de trap zelf. De zuilen in de elementen C71 zetten, de artikels C63 naar boven toe 
richtend (fig. 6). De elementen B02 aandraaien (fig. 7). De zuilen vastmaken aan de handregel, met de schroeven 
C64 (fig. 1). De elementen F08 vastmaken met de artikels C49 en C50. (fig.10).

21.  Om de trapleuning steviger te maken, de zuil aan de muur vastmaken met het artikel F09, m.b.v. de artikels F08. Met 
en punt Ø 8 mm een gat maken en de elementen C49, C50, C58, B12 gebruiken (fig. 10).

22.  Het in elkaar zetten van de trapleuning voltooien, de elementen B82 in het onderste gedeelte zettend van de zuilen 
(C03) (fig. 10).

23. De onderste artikels van sluiting D27,D28 en D29 toepassen (fig. 1).
24. De laterale artikels van sluiting D30 op de volgende manier toepassen:  
 1) het achtergedeelte aan het eerder gebogen snijvlak aanhaken.  
 2) deze in contact brengen met het snijvlak totdat de twee elastische haken in de speciale vierkante gaten schieten.

Na de montage nodigen we u uit tot het naar ons sturen 
van uw suggesties op onze site www.fontanot.it/pixima/ 
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TAB 1
A  B
 K18001 K18017 K18005 K18021
 K18002 K18018 K18006 K18022
 K18003 K18019 K18007 K18023
 K18004 K18020 K18008 K18024
 K18009 K18025 K18013 K18029
 K18010 K18026 K18014 K18030
 K18011 K18027 K18015 K18031
 K18012 K18028 K18016 K18032
 

A12  6   6  
A14  4   4  
B02  34   34  
B06  22   22  
B07  22   22  
B12  10   10  
B13  2   2  
B20  3   3  
B23  22   22  
B33  3   3  
B82 20   20  
B95  4   4  
B99  44   44  
C03  19   14  
C20  44   44  
C21  22   22  
C22  22   22  
C35 1   1  
C47  3   3  
C48  2   2  
C49  6   6  
C50  6   6  
C53  49   49  
C54  2  2  
C57  66   66  
C58  8   8  
C62  2   2  
C63  19   19  
C63  19   19  
C64  46   46  
C65  19   19  
C66  19   19  
C71  28   28  
C72  2   2  
C81  2   2  
C83 2 2
D27  11   11  
D28  11   11  
D29  11   11  
D30  22   22  
D31  1   1  
D34  1   1  
D43  2   2  
F08  12   12  
F09  2  2  
F12  2   2  
F34  2   2  
G08  1   1  
L25  9   6  
L26  1   2  
L27  1   2  
L28  1   2  
N20  1   1  
N21  9   9  
N22  1   1  
N23  1   1  
N24  11   11  
N25  1   1  
X01   1   1  
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FIG. 2

FIG. 2B

FIG. 2C

FIG. 2A

FIG. 2D
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FIG. 7

FIG. 6

FIG. 5FIG. 4

FIG. 3
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FIG. 8
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FIG. 9



46 - LONG

FIG. 10
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FIG. 11
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Italiano
KIT RINGHIERA ESTERNA (composta da 5 colonnine, il corrimano e i fissaggi). Nel disegno che segue 
è possibile contare il numero di colonnine necessarie, sul lato esterno della scala, considerando la configurazione 
scelta (le colonnine sono rappresentate dai numeri e dai punti sul lato esterno).

English
EXTERNAL RAILING KIT (comprised of 5 balusters, a handrail and fixings). The following diagram shows the number 
of balusters required on the outside of the staircase, based on the configuration chosen (the balusters are 
represented by the numbers and points on the outer side).

Deutsch 
BAUSATZ AUSSENGLÄNDER (bestehend aus 5 Geländerstäben, dem Handlauf und den Befestigungen). Aus der 
folgenden Zeichnung ist die notwendige Anzahl der Geländerstäbe auf der Außenseite der Treppe je nach gewählter 
Konfiguration ersichtlich (die Geländerstäbe werden durch Nummern und Punkte auf der Außenseite dargestellt).

Français
KIT GARDE-CORPS EXTÉRIEUR (composée de 5 colonnettes, une main-courante et des fixations). Dans le dessin qui 
suit, on peut compter le nombre de colonnettes nécessaires, sur le côté extérieur de l’escalier, en fonction de la 
configuration choisie (les colonnettes sont représentées par des numéros et par des points sur le côté extérieur). 

Español
KIT BARANDILLA EXTERNA (compuesto por 5 barrotes, el pasamanos y los elementos de fijación). En el siguiente 
dibujo se puede contar el número de barrotes necesarios, en el lado exterior de la escalera, considerando la 
configuración elegida (los barrotes están representados por números y por puntos en el lado exterior).

Português
KIT BALAÚSTRE EXTERIOR (composto por 5 colunas, o corrimão e os dispositivos de fixação). No desenho a seguir 
é possível contar o número de colunas necessárias, do lado externo da escada, considerando a configuração 
escolhida (as colunas são representadas pelos números e pelos pontos no lado externo).

Nederlands
KIT EXTERNE TRAPLEUNING (opgemaakt uit 5 zuilen, de handregel en de bevestigingen). In de tekening die volgt is 
het mogelijk het aantal nodige zuilen te tellen, op de buitenkant van de trap, de gekozen configuratie 
kiezend (de zuilen worden weergegeven door de nummers en door de punten op de buitenkant).

Polsky
KIT	PORĘCZ	ZEWNĘTRZNA	(składający	się	z	5	tralek,	pochwytu	i	zamocowań).	Na	poniższym	rysunku	
istnieje	możliwość	policzenia	ilości	niezbędnych	tralek,	po	zewnętrznej	stronie	schodów,	biorąc	pod	uwagę	
wybraną	konfigurację	(tralki	są	przedstawiona	za	pomocą	numerów	i	punktów	po	stronie	zewnętrznej.

Česky
KIT	VNĚJŠÍHO	ZÁBRADLÍ	(skládá	se	z	5	sloupků,	madla	a	upevnění).	Na	následujícím	výkresu	je	možné	spočítat	
potřebný	počet	sloupků	na	vnější	straně	schodiště,	kdy	vemte	v	úvahu	vybranou	konfiguraci	(sloupky	představují	
čísla	a	body	na	vnější	straně). 
 
Română	
KIT	PARAPET	EXTERN	(compus	din	5	coloane,	mână	curentă	şi	elemente	de	fixare). În	desenul	următor	puteţi	afla	
numărul	de	coloane	necesare	pentru	partea	exterioară	a	scării,	în	funcţie	de	configuraţia	aleasă	(coloanele	sunt	
reprezentate	prin	numere	şi	puncte	pe	partea	exterioară).

Magyar
KÜLSŐ	KORLÁT	(áll	5	korlát	rúdból,	lépcső	karfából	és	rögzítő	elemekből).	A	következő	rajzon	meg	lehet	számolni	
a	 szükséges	korlát	 rudak	 számát	a	 lépcső	külső	oldalán,	figyelembe	véve	a	kiválasztott	konfigurációt	 (a	korlát	
rudakat	a	külső	oldalon	a	számok	és	a	pontok	jelzik).

Русский
ВНЕШНИЕ	ПЕРИЛА	KIT	(состоят	из	5	столбиков,	поручня	и	креплений).	По	следующему	рисунку	можно	
посчитать	необходимое	количество	столбиков	для	внешней	стороны	лестницы	с	учетом	выбранной	
конфигурации	(столбики	обозначены	цифрами	и	точками	на	внешней	стороне).

Ελληνικά
ΚΊΤ	ΕΞΩΤΕΡΊΚΟΥ	ΚΊΓΚΛΊΔΩΜΑΤΟΣ	(περιλαμβάνει	τα	δοκούς,	την	κουπαστή	και	τα	στηρίγματα).	Στο	σχέδιο	που	
ακολουθεί	είναι	δυνατό	να	μετρηθεί	ο	αριθμός	των	αναγκαίων	στηλών,	στο	εξωτερικό	της	σκάλας,	λαμβάνοντας	
υπόψη	την	επιλεγμένη	διαμόρφωση		(οι	δοκοί	αντιπροσωπεύονται	από	τους	αριθμούς	και	τα	σημεία	στην	
εξωτερική	πλευρά).

Türkçe	
HARİCİ	KORKULUK	KİTİ	(5	korkuluk,	bir	trabzan	ve	bağlantı	parçalarından	oluşur).	Aşağıdaki	diyagramda	seçilen	
yapılandırmaya	göre	merdiven	dış	tarafında	gerekli	korkuluk	sayısı	gösterilir	(korkuluklar	dış	tarafta	sayılar	ve	
noktalarla	gösterilmektedir). 
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Svenska 
SATSEN YTTRE RÄCKE (bestående av 5 stolpar, ledstången och fästanordningar). På ritningen kan du räkna hur många 
stolpar som är nödvändiga på trappans utsida, med hänsyn till önskad konfigurering (stolparna markeras med siffror 
och punkter på utsidan).

Norsk
KIT UTVENDIG REKKVERK (sammensatt av 5 spiler, håndløper og fester). På tegningen nedenfor kan du se hvor 
mange spiler du trenger på utsiden av trappen for den valgte konfigurasjonen (spilene tilsvarer tallene og punktene 
på utsiden).

Suomi
ULKOKAIDESARJA (sisältää 5 pystypinnaa, käsijohteen ja kiinnikkeet). Seuraavasta kuvasta voidaan laskea portaiden 
ulkoreunalle tarvittavien pystypinnojen lukumäärä ottaen huomioon valittu kokoonpano (pinnat osoitetaan ulkoreunalla 
olevilla numeroilla ja pisteillä).
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Italiano   DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
English    PRODUCT DETAILS
Deutsch   PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Français   DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT
Español   DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Português  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nederlands KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS
Polski  DANE	IDENTYFIKACYJNE	PRODUKTU
Česky	 	 IDENTIFIKAČNÍ	ÚDAJE	O	VÝROBKU
Română  DATELE	DE	IDENTIFICARE	A	PRODUSULUI  
Magyar    A	TERMÉK	AZONOSÍTÓ	ADATAI
Русский   ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ	ДАННЫЕ	ТОВАРА
Ελληνικά  ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΤΊΚΑ	ΣΤΟΊΧΕΊΑ	ΤΟΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Türkçe	   ÜRÜN	AYRINTLARI
Svenska  PRODUKT DETALJER
Norsk  PRODUKTINFORMASJON
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57 - LONG

kenmerkende productgegevens
commerciële benaming: LONG
typologie: open trap met rechte en kwartrond 
opgestelde treden en draaiing van de trapgedeelten

gebruikte materialen  

STRUCTUUR  
beschrijving
bestaande uit stalen dragers (1) die onderling 
geassembleerd zijn door schroeven en moeren 
materialen
stalen dragers: Fe 370
afsluitdoppen (2): polypropyleen en ABS
afwerking
dragers: in oven uitgeharde  epoxy-poeder coating

TREDEN
beschrijving
treden (3) van hard beukenhout, in een rechte en 
kwartronde configuratie die aan de structuur bevestigd 
zijn door schroeven en moeren
materialen
beukenhout
afwerking
kleur: naturel
basis: naturel
afwerking: naturel

TRAPLEUNIG
beschrijving
bestaande uit verticale spijlen (4) die aan de treden (3) 
zijn bevestigd en PVC trapleuning (5)        
materialen
spijlen: Fe 370
trapleuning: PVC met aluminium kern  
bevestigingsmateriaal (6): nylon
bevestigingsmateriaal (7): aluminium
afwerking
spijlen (4) en bevestigingsmateriaal (7): in oven 
uitgeharde epoxy poedercoating

REINIGING EN VERPLICHT ONDERHOUD 
Maak de ladder met een zachte doek bevochtigd met 
water en specifieke, niet-schurende en niet-agressieve 
reinigingsmiddelen schoon zodra de eerste vlekken en 
stofophoping zich voordoen. Verricht deze handeling elke 
6 maanden. GEEN metaal- of schuursponsjes gebruiken. 
Na de reiniging schoonmaken en zorgvuldig met een 
microvezeldoek drogen om alle kalkvlekken te verwijderen.
Controleer, na ongeveer 12 maanden na de 
installatiedatum, of het schroefwerk van de verschillende 
onderdelen nog goed vastzit. Verricht bij het kleinste 
gebrek onmiddellijk het buitengewone onderhoud volgens 
de technische normen.

VOORZORGSMAATREGELEN
Vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. 
Eventuele handelingen of  installaties die niet volgens 
de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, 
kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product  
wijzigen.

NL)
dane	identyfikacyjne	wyrobu
nazwa	handlowa:	LONG
typ:		schody	ażurowe	o	stopniach	prostych,	
wachlarzowe,	z	możliwością	obracania	ich	biegu

zastosowane	materiały	

KONSTRUKCJA	
opis
składająca	się	z	metalowych	wsporników	(1) 
połączonych	ze	sobą	śrubami
materiały
wsporniki	metalowe:	Fe	370
pokrywy	zamykające	(2):	polipropylen	i	ABS
wykończenie
wsporniki:	lakierowanie	piecowe	proszkami	
epoksydowymi

STOPNIE
opis
stopnie	proste	(3) z	pełnego	drewna	bukowego,	
zamontowane	wachlarzowo	na	konstrukcji	łączonej	
śrubami	
materiały
buk
wykończenie
odcień:	wodny	
podkład:	wodny
wykończenie:	wodny

PORĘCZ
opis
składająca	się	z	metalowych	tralek	(4) 
przymocowanych	do	stopni	(3)	i	pochwytu	(5) z PCV
materiały
tralki:	Fe	370
pochwyt:	PCV	z	rdzeniem	aluminiowym	
zamocowania	(6):	nylon
zamocowania	(7):	alluminium
wykończenie
tralki	(4)	i	zamocowania	(7):	lakierowanie	piecowe	
proszkami	epoksydowymi

OBOWIĄZKOWE	CZYSZCZENIE	I	KONSERWACJA	
Czyścić	schody	w	razie	pojawienia	się	pierwszych	plam	
brudu	i	osadów	pyłu	i	okresowo,	co	najmniej	raz	na	6	
miesięcy,	przy	użyciu	miękkiej	tkaniny	zwilżonej	wodą	
i	środkami	czyszczącymi	nieposiadającymi	właściwości	
ściernych	 i	 żrących.	 NIGDY	 nie	 stosować	 zmywaków	
ściernych	 lub	 metalowych.	 Dokładnie	 wyczyścić	 i	 po	
umyciu	wysuszyć	tkaniną	z	mikrofibry	w	celu	usunięcia	
śladów	 wapnia	 zawartego	 w	 wodzie.	 Po	 około	 12	
miesiącach	od	daty	montażu	skontrolować	dokręcenie	
części	 złącznych	 różnych	 elementów	 składowych.	
W	 razie	 nawet	 najmniejszej	 usterki,	 przeprowadzić	
konserwację	 nadzwyczajną,	 którą	 należy	 wykonać	
natychmiastowo	i	zgodnie	z	zasadami	sztuki.

ZALECENIA	DOTYCZĄCE	UŻYTKOWANIA
Unikać	 nieprawidłowego	 użytkowania	 wyrobu,	
niezgodnego	 z	 jego	 przeznaczeniem.	 Ewentualne	
naruszenia	 warunków	 gwarancji	 lub	 instalowanie	
niezgodne	 z	 instrukcją	 producenta	 mogą	 skutkować	
unieważnieniem	założonych	własności	wyrobu.

PL)



Pixima by Fontanot S.p.A.

Via P. Paolo Pasolini, 6

47853 Cerasolo Ausa 

Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  

fax +39.0541.90.61.24

info@pixima.it

www.fontanot.it/pixima/

cod. 065731000 

L
D.U.M 

02/2017http://www.fontanot.it/video

http://www.fontanot.it/pixima/


