
FIGYELEM!
A tetô szerelése elôtt ellenôrizni kell a falazat állapotát, szükség esetén más csavarokat és 
tipliket (pl. üregtipli, vagy más) kell a szállított szerelôkészlet helyett használni.
Ha a fal felülete porózus vagy ferde, az ezáltal keletkezô tömítetlen helyeket töltse fel 
természetes szilikonnal. Ajánlatos a tetô és a fal közötti hézagot természetes szilikonnal 
kitölteni.
Télen az elôtetôrôl le kell takarítani a havat és jeget.
Az elôtetô nem ellenálló tetôlavinával, jégcsapokkal és nagyobb hótömegekkel szemben.

A tetô gondozása

Az	elôtetôt	puha	kendôvel	vagy	szivaccsal	és	enyhe	 tisztítószerrel	kell	 tisztítani.	Oldószertar-
talmú	vagy	karcoló	tisztítószert	nem	szabad	használni.

Szerelési útmutató a „STANDARD 120” elôtetôhöz

1. Elôtetô anyagjegyzék

Ssz. Ábra Db Megnevezés

1	 4 Rozsdamentes	csavar	4,8	x	19

2
	

4 Alátét

3 4 Takaróelem

4 4 Tipli	Ø	12	mm	horganyzott	
hatlapfejû	csavarral

5 1 Tetôelem

6 2 Fali	tartók

2. Az elôtetô összeszerelése

1)	Távolítsa	el	a	polikarbonát	lemezrôl	a	védôfóliát.
2)	Távolítsa	el	a	védôfóliát	a	fali	 tartóra	ragasztott	kétoldalú	ragasztócsíkról.	Ügyeljen	a	ra-
gasztófelületek	tisztaságára.

3)	Helyezze	a	tetôelemet	a	két	 fali	 tartóra.	A	tetôelem	furatainak	egybe	kell	esni	a	fali	 tartó	
furataival.

4)	Csavarozza	az	elôtetôt	a	fali	tartókra	a	4,8x19	mm	csavarokkal	(1.1).

3. Szerelési útmutató az elôtetô falra szereléséhez

1)	12	mm-es	fúrószárral	fúrjona	falon	4	furatot.	Ügyeljen	arra,	hogy	a	furatok	mind	vízszinte-
sen,	mind	függôlegesen	jó	állásban	legyenek.	

2)	Helyezze	a	tipliket	a	furatokba,	és	a	csavarokkal	rögzítse	az	elôtetôt.
Feltétlenül	használjon	fel	minden,	az	alábbiakban	ábrázolt	elemet	(tipli,	alátét,	csavar,	majd	
a	takaróelem).

3)	 Vegye	 le	 a	 védôfóliát,	 és	 ha	 szükséges,	 tisztítsa	meg	 a	 tetôt	 tiszta	 vízzel	 és	 tiszta	 szi-
vaccsal.

Szerelési útmutató a „RONDO N90” íves elôtetôhöz

1. Elôtetô anyagjegyzék

Ssz. Ábra Db Megnevezés

1 3 Takaróelem

2
	

3 Alátét

3 3 Tipli	Ø	12	mm	horganyzott	
hatlapfejûcsavarral

4 1 Polikarbonát	üreges	lemez	
profi	lokkal	összeszerelve

2. Az elôtetô összeszerelése

1)	Helyezze	elôtetôt	a	falra,	és	jelölje	be	a	rögzítôpontokat.	Egy	ütvefúró	géppel	(Ø	12	mm	
fúrószár)	fúrja	ki	a	rögzítôfuratokat	a	falba.

Figyelem! A színtelen fóliának lefelé, a feliratos fóliának felfelé kell néznie.

2)	Helyezze	a	tipliket	(1.5)	a	furatokba,	és	az	elôtetôt	a	csavarokkal	és	alátétekkel	rögzítse.

A	 „Rondo”	 „Swing”	 „Klassik”	 elôtetôk	 komplett	 szerelési	 útmutatóját	 a	 csomagolás	 tartal-
mazza.

R

guttagliss
elôtetôk
A tökéletes védelem a bejárati térhez, 
stabil, könnyû és hosszú életû dekoratív tervezés

• stabil porbevonatú alu-konstrukció

• dekoratív design

• áttetszô mûanyag tetô

• tartós idôjárás- és UV-védelem

• könnyû, egyszerûen szerelhetô konstrukció

• rögzítô tartozékokkal

• integrált esôcsatorna

• leszigetelt falcsatlakozás

• könnyen érthetô szerelési utasítás

A guttagliss elôtetôk tartósan kiemelkedô védelmet nyújta-
nak a széllel és az idôjárással szemben.	

A	porbevonatú	alumíniumprofi	l	révén	az	erôs	szélnyomásnak	és	
a	nagy	hóterhelésnek	is	ellenállnak.

Öt	 különbözô	modellt	 kínálunk	Önnek,	 amelyek	 harmonikusan	
illeszkednek	az	Ön	háztípusához.	Kiválóan	alkalmas	családi	há-
zak,	garázsok,	verandák	bejáratai	fölé	és	más	megfelelô	helyre.	
Különbözô	színek	állnak	rendelkezésre	a	további	kialakításhoz.	

A	 Rondo	 és	 a	 Standard	modellek	 esetében	megfelelô	 oldalel-
lenzôk	teszik	tökéletessé	bejáratának	idôjárásvédelmét.	

A	guttagliss	elôtetôk	könnyen	szerelhetôek	és	karbantarthatóak.	
A	tetôk	részben	elôszerelve,	áttekinthetô,	képes	szerelési	utasí-
tással	együtt,	típustól	függôen	stabil	kartonba	vagy	fóliába	van-
nak	csomagolva.	

 Garancia
1.	5	év	garanciát	vállalunk	az	elôtetôkre	és	oldalelemekre.

2.	Nem	vállalunk	garanciát	vis	maior,	illetve	mechanikus	sérülés	esetén.	
Garanciát	csak	a	beépítési	útmutató	pontos	betartása	mellett	áll	mó-
dunkban	nyújtani.	

3.	A	következô	esetekre	/	károkra	nem	érvényes	a	garanciavállalásunk:	

•	a	nem	célszerû	használat

•	hibás	szerelés	(a	szerelési	tájékoztató	fi	gyelmen	kívül	hagyása)	

•	mechanikus	sérülések	miatt	keletkezett	károk.

•	harmadik	személy	általi	behatás	(pl.	vandalizmus),	stb.	

•	az	elôtetôk	és	falak	nem	szakszerû	ápolása	(savas	ápolószerek,	ill.	a	
felületet	karcoló	szerek	használata).	

4.	A	termékeken	végrehajtott	minden	utólagos	módosítás	a	garanciajo-
gosultság	elvesztéséhez	vezet.

5.	Az	elôtetôn	lévô	hó-	vagy	jégvastagság	nem	haladhatja	meg	a	20	cm-t.	
Ezért	ajánljuk	a	hó-	és	jégréteg	rendszeres	eltávolítását.	

6.	A	 reklamációt	az	eredeti	 vásárlást	 igazoló	számla	bemutatásával	 fe-
lénk	kell	benyújtani	azon	a	kereskedôn	keresztül,	 akinél	az	elôtetô	 /	
oldalelemek	vásárlása	történt.	

Elôtetôk
Prospektus és 

szerelési útmutató

Tartósan kiemelkedô védelmet 
nyújtanak a széllel 

és az idôjárással szemben

-	A	gutta	csoport	terméke	--	A	gutta	csoport	terméke	- -	A	gutta	csoport	terméke	--	A	gutta	csoport	terméke	-

A	szokásos	tûréseken	belüli	szín-	és	méreteltérés	jogát	fenntartjuk.	Vegye	fi	gyelembe	a	helyi	
építési	elôírásokat.	Ajánlásaink	nem	mentesítenek	azon	kötelezettség	alól,	hogy	a	terméket	sa-
ját	felelôsségre	át	kell	vizsgálni.	Kétség	esetén	kérjük,	hogy	vegye	igénybe	egy	szaktanácsadó	
segítségét.	Valamennyi	adat	és	rajz	a	gyártó	adatai	alapján	készült.	

A	mûszaki	módosítások	jogát	fenntartjuk.

Az Ön kereskedôje:

Bôvebb	felvilágosítást	a	Gutta	Hungária	Kft.	elérhetôségein	kaphat.
Tel.:	06-27/620-210	Fax:	06-27/620-211		E-mail:	info.hu@gutta.hu	

Internet:	www.gutta.hu	Postacím:	Budapest	1550	Pf.	131

 Termékprogram

A	guttagliss	elôtetôink	mellett	programunkban	Ön	még	számos	
hasznos	terméket	is	talál	építkezéséhez,	kertjéhez:	

	guttagliss	dual	légkamrás	lemezek	PC-ból	különbözô	méret-
ben	és	színben	a	megfelelô	rendszertartozékokkal.

	guttagliss	profi	llemezek	poliészterbôl,	PVC-bôl,	polikarbonát-
ból	és	acrylból,	különbözô	méretben	és	színben	a	megfelelô	
rendszertartozékokkal.	

	guttagliss	Hobbyüveg	és	polisztirol	lapok,	sima	vagy	struktúrált	
felülettel	különbözô	alkalmazási	 területekhez,	beltéri	alkalma-
zásra.	

	guttanit,	guttapral	bitumenes	hullámlemezek	a	tetôhöz	és	fa-
lakhoz,	különbözô	kivitelben	és	színben.	

	guttatec	 bitumenzsindelyek	 sokoldalú	 felhasználási	 lehetô-
séggel,	különbözô	formákban	és	színekben.	

	guttagarden	 mûanyag	 gyeprács	 autóbejárókhoz,	 parkolók-
hoz.	

	guttabeta star	szigetelésvédô	dombornyomott	lemezek,	a	víz-
szigetelés	védelmére.

Kérje	részletes	információs	anyagunkat!

Prospektus	szám:	14	/	2008.	1.

-	A	gutta	csoport	terméke	-
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„Swing” köríves elôtetô
Anyag:	 Alumínium	porbevonatú
Szín:	 ezüst	vagy	fehér
Burkolat:	 Acrylüveg	4	mm
	Súly:	 Acrylüveg:	11,8	kg	

PC:	6	kg

„Rondo” köríves elôtetô
Anyag:	 Alumínium	porbevonatú
Szín:	 fehér	vagy	barna
Burkolat:	 Polikarbonát	

Légkamrás	lemez	4,5	mm
Tartozék:	 Oldalellenzôk	(opcionális)
Súly:	 elôtetô:	10	kg	

oldalellenzô:	6	kg

 „Standard” pult-elôtetô
Anyag:	 Alumínium	porbevonatú
Szín:	 fehér	
Burkolat:	 Polikarbonát	

Légkamrás	lemez	4,5	mm
Tartozék:	 Oldalellenzôk	(opcionális)
Súly:	 elôtetô:	5,5	kg	

oldalellenzô:	6	kg

„Klassik” pult-elôtetô
Anyag:	 Alumínium	porbevonatú
Szín:	 ezüst	vagy	fehér
Burkolat:	 Acrylüveg	4	mm
Súly:	 120	cm-es:	9,25	kg	

160	cm-es:	11,4	kg	

Swing Rondo Standard Klassik
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Rondo	N	90

„Rondo N 90” köríves elôtetô
Anyag:	 Alumínium	porbevonatú
Szín:	 fehér	vagy	barna
Burkolat:	 Polikarbonát	

Légkamrás	lemez	4,5	mm
Tartozék:	 Oldalellenzôk	(opcionális)
Súly:	 elôtetô:	8,5	kg	

oldalellenzô:	6	kg


