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1. DANE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
Części składowe wyrobu: 
 

1. Powłoka wykonana z tkaniny impregnowanej wodoodpornie 
2. StelaŜ 
3. Śledzie aluminiowe 
4. Śledzie stalowe – burzowe 
5. Zasłonki 
6. Sznur gumowy długości 1.55m 
7. Haczyki (zaczepy) 
8. Rolki do zasłonek 
9. Osłona na koła przyczepy 
10. Pokrowiec na powłokę 
11. Pokrowiec na stelaŜ 
12. Woreczek na śledzie i części zapasowe 
13. Woreczek na śledzie burzowe 
14. Materiały naprawcze 

 

 
 

Wysokość maksymalna 2.15 m 
Masa powłoki 14.8 kg 
Masa stelaŜa  13.0 kg 
Wymiary powłoki spakowanej 0.20 x 0.40 
Wymiary stelaŜa spakowanego 0.10 x 0.30 



1.1. Sposób Rozstawienia Przystawki 
 
W celu rozstawienia przystawki naleŜy: 

� Wyjąć powłokę przystawki z pokrowca i tylne obrzeŜe powłoki (w które jest 
wszyty sznur gumowy) wciągnąć w rowek szyny znajdującej się na przyczepie; 

� Wyjąć segmenty stelaŜa z pokrowca i uporządkować je - segmenty 
trzyramienne wg odbitych numerów 1, 2, a segmenty (6) dłuŜszymi 
gardłowaniami (100mm) połączyć z segmentami (7), posiadającymi śruby i 
zmontować stelaŜ bez jego części dotyczących werandy przystawki i aneksu 
kuchennego 

Uwaga: Segment (2) ma ramię nogi dłuŜsze o 3cm niŜ ramię nogi segmentu (1). 
 

� Powłokę przystawki, która została połączona obrzeŜem z przyczepą – nałoŜyć 
na stelaŜ, a segmenty stelaŜa (7) wsunąć w kieszonki powłoki; 

� Pod aneks kuchenny w prawej ścianie przystawki podstawić dwa maszty (8) i 
poprzeczkę (9) tak, aby groty masztów przechodziły przez otwory w naroŜach 
aneksu kuchennego; 

� Zmontować stelaŜ werandy przystawki, segmenty wierzchołkowe werandy (5) 
połączyć z ramieniem czwórnika (3) przesuniętym przez otwór w powłoce 
przystawki. Powłokę werandy nałoŜyć na stelaŜ tak, aby groty na masztach 
czołowych przechodziły przez otwory w powłoce; 

� Dół powłoki zamocować do ziemi za pomocą odciągów i śledzi 
� Na groty masztów aneksu kuchennego i werandy nałoŜyć odciągi ze sznurka i 

zamocować te odciągi śledziami do ziemi, a takŜe zamocować pozostałe 
odciągi połączone z powłoką. 

� Osłonę na koła przyczepy podwiesić do zaczepów na podwoziu przyczepy, w 
celu zasłonięcia przestrzeni między przyczepą a podłoŜem 

 


