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Пейка с навес Primaterra Campan 

изработена от двустранно поцинкован стоманен 
профил 

 

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО  
 

 
дължина – 2 м 

ширина – 0.95 м 
височина – 2 м 



 
1.Изисквания за условията на експлоатация 

1. Преди монтажа внимателно се запознайте с инструкцията. 
Неправилното монтиране на пейката може да доведе до 
повреда в металната конструкция. 

2. През зимния период е необходимо да пейката да се 
разглоби и да се съхранява в помещение. 

3. При монтажа на пейката трябва здраво да се закрепи към 
повърхността на земята. 

4. Не излагайте металната конструкция на механични 
въздействия. 

5. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието. 
6. За да не допускате намаляване на светопропускливостта 

на поликарбонатната плоскост, се препоръчва да 
почиствате повърхността му с помощта на вода и миещи 
средства не съдържащи амоняк и разтворители. Не се 
допуска използването на химически средства, съдържащи 
абразивни частици. 

2.Гаранционни условия 
1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. 

Гаранцията се простира на различни производствени 
дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива 
повреди причинени от корозия на елементите на 
конструкцията на изделието. 

2. Гаранционните условия се прекратяват: 
2.1 При несъответствие на монтажа с инструкцията; 
2.2 При нарушаване на условията за експлоатация; 
2.3 При използване не по предназначение; 
2.4 При настъпване на обстоятелства от 

непреодолима сила (стихийни бедствия); 

2.5 При отсъствие на паспорта на изделието и 

документ, потвърждаващ неговото заплащане. 
3.Инструкция за монтаж 

1. Описание на изделието 
Пейката е предназначена за отдих на открити пространства. 
Металната конструкция на пейката е произведена от двойно 
поцинкован квадратен профил със сечение 40х20 мм и 20х20 
мм. Като отгоре е покрита с поликарбонатна плоскост. 

Сглобява се с помощта на болтове и гайки (М6). За 
монтажа е необходим гаечен ключ №10. 

 

 
   4. Комплектация на изделието:  

 
5. Начин на монтаж 
5.1 Съединете заварената метална конструкция с 

извитите греди и завийте болтовете в отворите. 
5.2 Сложете дъските и завийте с болтовете във вече 

готовите отвори. Предварително покрийте 
дъските с лак за дърво. 

5.3 Окончателно стягане на гайките направете след 
като сте монтирали всички части. 
Внимание!  
При монтажа на пейката е необходимо 
допълнително укрепване към земята с подръчни 
материали (арматура и др.) Мястото на което се 
монтира пейката трябва да е заравнено, без 
съществени наклони. 

 
 

№ Наименование на детайла Кол-во 
бр. 

1 Метална конструкция - заварена 3 
2 Греда 3 
3 Болт М6х70 мм с шайба 21 
4 Гайка М6 21 
5 Капачка 40х20 3 
6 Капачка 20х20 12 
7 Капачка за гайка 21 

8 Дъска 25*140*2000 4 

9 Самонарезни винтове 4.2х19мм с 
поцинкована шайба и гумени уплътнения 

12 

10 Поликарбонат 2м х 2.1м 1 


