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CZĘŚĆ ILOŚĆ

1 SKRZYDŁO 1
2 SŁUP DO MOCOWANIA ZAWIASÓW 1
3 SŁUP Z ZACZEPEM 1
4 KLAMKA, SZYLD 1 zestaw
5 ZAWIAS 2
6 MECHANIZM ZAPADKOWY 1 
7 BĘBENEK ZAMKA 1
8 RYGIEL 1
9 ŚRUBA M4 4

10 ŚRUBA M5 1
11 ŚRUBA M6 2



HoriZen®

Furtka jednoskrzydłowa HoriZen – wymiary

Uwagi: W dokumencie przedstawiono bramkę prawą otwieraną do wewnątrz.
W przypadku innego kierunku otwierania położenie zaczepu, skrzydła i/lub 
słupków muszą/mogą ulec zmianie.

Furtka jednoskrzydłowa HoriZen®

Szerokość skrzydła (W) [mm] FP [mm] CC [mm] TW [mm]

Skrzydło standardowe (980) 1030 1130 1230

Inne szerokości skrzydła
< 1500 mm 

W+50 W+150 W+250

Inne szerokości skrzydła
≥ 1500 mm 

W+50 W+170 W+290

GŁĘBOKOŚĆ 
PRZEMARZANIA



HoriZen®

 Zabetonować słupy furtki zgodnie z tabelą 
zamieszczoną na poprzedniej stronie.

 Przymocować zaczep zamka do słupa. 

Montaż
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 Przymocować zawiasy do słupa do 
mocowania zawiasów (2) oraz skrzydła, 
a następnie połączyć je ze sobą.

Montaż zaczepu 

Montaż zawiasów



HoriZen®

 Zamontować zamek na skrzydle. 

Montaż
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 Skrzydło musi być idealnie wypoziomowane.

Montaż skrzydła

Montaż zamka



HoriZen®

Środki ostrożności związane 
z montażem i użytkownikiem

 Po rozpakowaniu sprawdzić, czy furtka jest 
nienaruszona. W razie wątpliwości nie 
korzystać z furtki, tylko skonsultować się 
z wykwalifikowanym personelem. 
Opakowanie zawiera worki foliowe, 
styropian, gwoździe itp., dlatego należy 
trzymać je z dala od dzieci, dla których może 
stanowić zagrożenie.

 Furtki wolno używać wyłącznie zgodnie 
z przeznaczeniem wskazanym przez 
producenta. Wszelkie inne sposoby użycia 
należy uznać za nieodpowiednie, 
a w rezultacie niebezpieczne. Producent 
zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie 
uszkodzenia, jakie mogą wynikać 
z nieprofesjonalnego, nieprawidłowego lub 
nieuzasadnionego użycia produktu.  

 W przypadku uszkodzenia i/lub 
nieprawidłowego użycia furtki należy 
skontaktować się z producentem lub 
autoryzowanym serwisem w celu 
przeprowadzenia koniecznych napraw.

Ogólne ostrzeżenia 
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Ważne uwagi 

 Unikać zbliżania się do zawiasów, ponieważ 
części ciała lub elementy odzieży mogą 
zostać pochwycone w mechanizm.

 Należy pamiętać, że furtka może podlegać 
działaniu znacznych sił (np. wiatru), co może 
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 
Zachować bezpieczną odległość od furtki, 
gdy jest w ruchu.

 Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się 
w zasięgu roboczym furtki, nawet gdy jest 
ona zamknięta.

 Gdy furtka jest otwarta lub zamknięta, 
upewnić się, że środkowy i/lub boczny rygiel 
znajduje się w odpowiedniej tulei osadzonej 
w podłożu.

 Sprawdzić, czy zamek jest poprawnie 
zamontowany i działa prawidłowo, a po 
zamknięciu prawidłowo zabezpiecza furtkę.

 Podczas otwierania lub zamykania furtki 
należy trzymać ją poprawnie w całym 
zakresie jej ruchu.

 Ostrzeżenia te należy przekazać wszystkim 
użytkownikom. Można zamieścić te 
informacje we właściwym miejscu.

 W celu zapewnienia poprawności montażu 
i działania furtki należy przestrzegać 
instrukcji producenta.

Konserwacja

 Nie rzadziej niż co dwa miesiące należy 
sprawdzać działanie zamka.

 Furtka nie zawiera żadnych punktów 
smarowania ani części, które wymagałyby 
wymiany smaru.

 Podczas napraw należy używać wyłącznie 
oryginalnych części.

 Uszkodzone powłoki malarskie należy 
naprawiać wyłącznie przy użyciu specjalnej 
farby uzyskanej w autoryzowanym serwisie.
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