Manuál
detailní popis instalace závěsného systému Hareo
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1 Spojovací materiál

2 Montáž instalačních lišt Tigila

instalační lišty, hmoždinky a vruty

Před rozměřování a vrtáním ověřte, zda ve stěně nepřekážejí elektrické rozvody
nebo jakékoliv další prvky, které by mohly instalaci komplikovat. Rozměřte si umístění
instalačních lišt – 10 cm od krajů panelů Hareo, ostatní lišty umístíte proporcionálně
do středu. Při rozměřování dbejte na naprostou přesnost roviny, která je zásadní pro
funkčnost závěsného systému.

K instalaci závěsných panelů Hareo potřebujete:
Instalační lišty Tigila: Na 2 metrový panel 4 kusy, na 1 metrový panel 3 kusy
Hmoždinky 8x50: Vybírat podle materiálu, do kterého kotvíte. Doporučujeme značku
Fischer Vruty 5x60
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Doporučujeme dát do roviny nejdříve krajní lišty Tigila a podle nich následně
nainstalovat lišty mezi. Závěsné lišty lze mít v celku po 7 kusech. Jednotlivé
segmenty na panely sedají odlamovat dle potřeby.
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3 Nasazení panelů

4 Přišroubování horního panelu do stěny

Po instalaci lišt Tigila přichází na řadu zasouvání panelů Hareo. Panely je nutné
pořádně zasunout na závěsné lišty, aby i další panely přesně zapadly.

Horní panely doporučujeme přišroubovat přímo do stěny. Díky tomu se nepohne
a nevysune.

Doporučujeme nainstalovat stěnu složenou ze 6 panelů nad sebou, tzn. systém
o celkové výšce 186 cm, 50 cm od podlahy. Máme vyzkoušeno, že tímto způsobem
využijete prostor nejefektivněji.

Nasuňte horní panel, provrtejte dírku skrz panel do zdi. Po vysunutí panelu vyvrtejte
díru pro hmoždinku. Po zatlučení hmoždinky panel nasadíte zpátky a prošroubujete
ho do stěny. Na 2 metrový panel doporučujeme použít 4 kotevní body, na 1 metrový
panel 3 kotevní body. Opatrně, aby kotevní body nevyšly na instalační lišty Tigila.
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5 Instalace spojovacích,
rohových a zakončovacích lišt

6 Doporučení pro umístění háků, držáků
a dalšího příslušenství

Lišty dodáváme v délce 2 metry.

Při zavěšování těžkých předmětů doporučujeme háky a držáky umisťovat do míst,
kde je panel zacvaknutý do závěsné lišty.

Lišty lze jednoduše zkrátit podle potřeby i obyčejnou ruční pilkou na železo.
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Reponio je designový závěsný systém, díky kterému uložíte víc věcí na
menším prostoru. Věci opřené o zeď nebo poházené po garáži či dílně si
najdou svoje místo: ušetříte moře prostoru, skladujete efektivně, získáte
pořádek a přehled vybavení a nářadí je stále po ruce systém uložení
kdykoliv snadno změníte.
Závěsný systém je vhodný také pro průmyslová řešení:
https://reponio.com/prumyslova-reseni
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