
 GLOBET Kostka Brukowa 

 Janusz Szkaradek 

 ul. Jana Pawła II 54, 33-300 Nowy Sącz 

                                                Tel: 18 446 05 75 kom. 600 600 000 

1 
 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU FURTKI AŻUROWEJ  

POSESYJNEJ TYPU LEKKIEGO 

 

ETAPY MONTAŻU FURTKI: 

 WYKONANIE FUNDAMENTU 

 ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SŁUPKÓW 

 POSADOWIENIE FURTKI NA FUNDAMENCIE I JEJ REGULACJA PRZEZ 

UPRAWNIONĄ OSOBĘ 

 PIERWSZE URUCHOMIENIE MANUALNE 

 

ELEMENTY SKŁADOWE BRAMY : 

 

1. Słupek A 

2. Skrzydło furtki 

3. Słupek B 

4. Zawiasy Regulowane M16  

5. Słupek zatopiony w betonie  

6. Blokada zamykająca  
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ETAP 1 WYKONANIE FUNDAMENTU 

 

 wykonanie fundamentu zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 głębokość fundamentu powinna wynosić 500 mm  

 długość  fundamentu powinna wynosić  200 mm 

 szerokość fundamentu powinna wynosić  200 mm 

 poziom fundamentu powinien znajdować się minimum 25 mm poniżej poziomu 

docelowego wjazdu na posesję.  

 

 
 

UWAGA:  

 W trakcie wykonywania fundamentu należy wykonać rurę osłonową dla 

przewodów elektrycznych furtki o ile takie występują 

 Montaż furtki ażurowej posesyjnej typu lekkiego należy wykonywać na mieszance 

pół-suchego betonu 

 Producent dopuszcza odchyłki wymiarowe +/- 10% wartości nominalnej 
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ETAP 2 ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SŁUPKÓW 

 

Mocowanie furtki na mieszance pół suchego betonu: 

 

 
ETAP 3POSADOWIENIE BRAMY NA FUNDAMENCIE I REGULACJA 

 

Słupki furtki ażurowej posesyjnej typu lekkiego należy usadowić w przygotowanym otworze 

z zasypaną już mieszanką pół suchego betonu. Słupek ten stabilizujemy i zabudowujemy. 

 

.  

UWAGA: 

 Producent zabrania dokonywania regulacji furtki po przez zmianę jej konstrukcji, w 

tym zabronione jest bez uprzedniej pisemnej konsultacji z producentem wymiany 

jakichkolwiek elementów furtki 

 Przy dokonywaniu jakichkolwiek przeróbek użytkownik winien przedstawić 

producentowi projekt w wersji papierowej, w celu jego akceptacji. 

 Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, lub elementy furtki bez wcześniejszej pisemnej 

zgody producenta wpływa na utratę właściwości użytkowych furtki ażurowej 

posesyjnej typu lekkiego  oraz utratę gwarancji. 
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ETAP 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE MANUALNE FURTKI: 

 

Pierwsze uruchomienie: 

 prawidłowo zamontowana i wyregulowana furtka powinna poruszać się płynnie i bez 

oporów 

 przesunąć  ręcznie skrzydło furtki do pozycji zamkniętej 

 przesunąć  ręcznie skrzydło furtki do pozycji otwartej 

 

 

 

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA 

 użytkowanie ręczne furtki dozwolone tylko w sytuacji kiedy użytkownik kontroluje 

proces zamykania i otwierania. Należy upewnić się że na drodze zamykania i 

otwierania nie znajdują się obce przedmioty uniemożliwiające otwarcie furtki 

 dopuszczalne jest jedynie manualnie otwieranie i zamykanie furtki 

 w okresie zimowym nie zaleca się użytkowanie furtki zasypanej śniegiem. Śnieg 

należy usunąć. 

 w celu wydłużenia eksploatacji furtki zaleca się okresowe przeglądy wykonywane 

przez serwis producenta lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia co najmniej 

2-razy w roku 

 

 

 


