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Design scherm
composiet

LED Paalverlichting

n Eenvoudig te monteren

Zonne-energie aangedreven LED verlichting - Wit

n Duurzaam
n Zeer stabiel
n Onderhoudsvriendelijk
n Water- en vochtbestendig
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n Geen splinters
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n Kleurvast

 ontage instructie met Elephant palen
M
n		 De blinde beslagsets kunnen exact in het midden van
de paal geschroefd worden, ter hoogte van de bovenhelft van de aluminium ligger. Het kunststof kapje laat
zich eenvoudig door midden breken, zodat het rechthoekige gedeelte van het beslag in de bovenhelft van
de aluminium ligger geschoven kan worden (fig. 2).
n		 Bij gebruik van aluminium paal dient u de schroefgaten
in het aluminium 3 mm voor te boren.
n		 Beslag met ronde gaten boven bevestigen (fig. 1B)
n		 De middelste en onderste beslagen dienen iets losser
op de paal geschroefd te worden in de onderkant van
de ovale gaten (fig. 1C) om de lichte lengtewerking van
de WPC lamellen van het scherm op te vangen.
n		 Het scherm dient tenminste 3-5 cm los boven de grond
geplaatst te worden.
Tip: Lichte krasjes op de WPC lamellen kunnen eenvoudig
worden verwijderd door met een staalborstel in de lengterichting van de lamellen te poetsen.
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Reclamatie: 15 jaar garantie bij normaal gebruik en met inachtneming van montage
instructies. Producent kan kiezen tussen herstel, vervanging of vergoeding van ten hoogste
de factuurwaarde van het (deel van het) product: vergoeding jaar 0 tot 3 100%; 3 tot 4 80%;
4 tot 5 70%; 5 tot 6 60%; 6 tot 7 50%; 7 tot 8 40%; 8 tot 9 30%; 9 tot 10 20%; 10 tot 15
10%; > 15 0%. Hierbij geldt dat Elephant WPC kleurvast is, behoudens kleurveranderingen
door UV- straling, weersinvloeden en/of vuilaanslag. Reclameren is niet mogelijk bij
gebruikt, bewerkt en/ of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn
en/of indien het materiaal oneigenlijk of foutief is toegepast.

