
Návod k obsluze na „Bránu prut 330 x 350 cm“
Příslušenství: 2x laminátová trubka průměr 23 x 15 mm

2x laminátová trubka průměr 17 x 14 mm

2x laminátová tyč průměr 10 mm

2x skládací stojan váha 8,5 kg

2x přepravní taška

Celková váha obou balení 18 kg

1. Nejprve spojíme dvě laminátové tyče průměr 10 mm.

2. Navlékneme na rovné spojené tyče celý děrovaný tunýlek brány

3. Potom ve dvou lidech postupně spojíme všechny tyče do sebe od nejmenšího průměru po největší na 
každé straně.

4. Tlačíme od poslední tyče proti sobě a postupně natahujeme tunýlek brány ke koncům tyčí. Jak 
natahujeme bránu tak zároveň tyče zvedáme a ohýbáme vzhůru. 



5. Ohnutou bránu nasuneme na čep stojanu. Při nasunování prohneme tyče tak abychom nasunovali tyč 
kolmo na stojan přesně v ose čepu.

                                                     

6. Konec brány jemně utáhneme a zajistíme popruhem do dotahovací karabiny. Na obou stranách brány 
musí být konce brány stejně vysoko od země.

7. V případě povoleného provázku provázek znovu dotáhneme a převážeme na popruhu. Popruhy není 
třeba zbytečně přetahovat. Stačí pouze lehce dotáhnout, abychom vyhladily případné záhyby a 
varhánky na bráně.           



8. Při balení brány postupujeme opačným způsobem. Musíme dbát toho, abychom nejprve vykasaly 
konce brány nahoru, aniž bychom tyče od sebe rozevřely. Teprve pří schrnuté bráně nahoru můžeme 
tyče opatrně začít narovnávat. V opačném případě by hrozilo roztržení komínku brány. 

9. Po sundání brány přehneme textil brány na delší straně na polovinu a od nejširší strany namotáme na 
tři pruty patřící do jedné tašky.

10.  Do tašky „DÍL 1/2“ vložíme slabou tyč a střední a silnou trubku a skládací stojan. Do tašky „DÍL 2/2“ 
vložíme slabou tyč, střední a silnou trubku na kterou namotáme ušitou bránu. 

11. Dále vložíme do kapsy na tašce skládací stojan. Se stojanem manipulujeme opatrně, abychom nerozbili
laminátové tyče.
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