
Технический паспорт

1

Tehniline pass

Monteerimise juhend

lk 2-3

lk 4-7

ET

GRJADKA
TSINGITUD ÄÄRIS

mis tahes kordne 2 m0,7m/1m

mudel 2013

OÜ "Volja" 
kvaliteedijuhtimissüsteem (CMK)  
on sertifitseeritud
vastavalt 
standardi 
ISO 9001:2008  
nõuetele
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Tehniline pass  Ääris»Grjadka»/ mudel 2013 /

sisu mõõtmed, mm kaal, kuid mitte 
rohkem kui kg

Ääris (baaspikkus 2m) 995х80х195 7,4

Vahetükk (äärise pikendamine 2 m võrra) 1055х55x190 4,5

Komplektatsioon paketitega «Grjadka» Tabel 1

Üksikasjalik komplektatsioon «Grjadka»
Ääris (baaspikkus 2m)

märgistus nimetus pikkus, 
m kogus, tk

№1 Pikisuunaline detail
0,937

2
0,637

№2 Fiksaator 0,420 2

№3 Nurgakate 0,420 4

№4 Pikisuunaline detail ilma lukuta 0,993 2

№5 Pikisuunaline detail lukuga 0,993 2

kruvi M4x8 38 

mutter M4 38

Vahetükk (äärise pikendamine 2 m võrra)

№2 Fiksaator 0,420 4

№6 Pikisuunaline detail lukuga 1,050 4

kruvi М4х8 28

mutter М4 28

Tabel 2
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Ääris «Grjadka»/mudel 2013/Tehniline pass

Garantiikohustused

 1.   Tootja vastutab kasvuhoone komplekteerimise 
täielikkuse eest.
2. Tootja vastutab äärise kokkupaneku eest vastavalt 
juhendile.
3. Pretensioonide esitamise tähtaeg - 12 kuud alates 
ostu kuupäevast.

 
Garantiikohustuste tingimused

Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:
1. Äärise paigaldamine juhendi nõuete rikkumisel.
2. Äärise deformatsioon krundi liikumise tõttu.
3. Äärise kahjustused kasutamise protsessis ei ole 
pretensiooni esitamise aluseks.

Ettevõte - tootja: OÜ «Volja» 
141983,  Moskva oblasti Dubna l.,  Severnõi põikt., m. 8.
Ettevõte - tootja vastutab toodete kvaliteedi eest vastavalt VF TS. Ettevõte jätab endale õiguse äärise 
konstruktsioonis muudatuste tegemise.

Valmistamise kuupäev:

Kirjeldus

Enne kasutamist «Grjadka» peab olema kokkupandud ja paigaldatud vastavalt 
juhistele. lahti võtta talveperioodiks ei ole vaja.

Tsingitud ääris on ette nähtud peenarte kujundamiseks suvituskohtades
 ja õueaiamaal avamaal ja kasvuhoonetes. Peenra laius 1 m või 0,7 m, vajalik pikkus 
saavutakse pikenduse vahetükkidega lisapakettide ostuga ja baaspikkusele 2 m 
lisamisega, paigaldatava äärise kõrgus 17 cm krundi pinnast, toed süvenetakse 
krundisse 25 cm. Pärast äärise paigaldamist süvendage peenral ühtlaselt  fiksaatorid 
ja nurgakated krunti, lubamata viltuolekuid.

2 m0,7m/1m

0,17m

0,25m

0,42m
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Инструкция по сборке Бордюр «ГРЯДКА» /модель 2013/ 
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№1
№3

№5
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Бордюр «ГРЯДКА» /модель 2013/  Инструкция по сборке

№5№5

№5

№1

№1

№2

№3

№3

№3

№4

№4
№4

№4

Mõnedes detailides jäävad 
vabad avad, mis on detailide 
ühetüübilisuse tagajärjeks.

№2
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paigaldusjuhend Ääris «Grjadka»/mudel2013/

4 m

№4

№4
№1

№3

№3

№2

N2

№2
№5

№5



7

paigaldusjuhend Ääris «Grjadka»/mudel2013

2 m 1/0,7 m

№6

№6

№6

№6

№1

№3

№3

№2

№2

N2

N2



ET

Käesolev juhend ei või olla taasesitatud mis tahes vormis täielikult või 
osaliselt ilma ettevõtte «Volja» kirjaliku loata.

Ettevõte-tootja:
OÜ «Volja», Moskva oblasti Dubna l.,. 

tel/faks: (495) 598-5-999 
www.perchina.ru  

e-mail: info@perchina.ru


