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I. Komponentit 

No Kuvaus Määrä 

1. Puolapuut  

II. Täydentävät tuotteet 

III. Tuotekuvaus 

Index Tyyppi/koko 

Mitat Vakioleveys: 0,9 m (yksiosainen), 1,80m (kaksiosainen). Korkeudet: 2,2 m, 2,42 m, 2,56 m, 3,0 m.  
Muut mitat saatavilla. 

Paino Riippuu tyypistä ja koosta 

Väri Luonnollinen pyökki/mänty 

Kuvaus Puolapuut valmistettu EN 12346:2001 -standardin mukaisesti. Puolat valmistettu vanerista ja sivut 
massiivi havupuusta (mänty). Puolat asennetaan ruuveilla, joka mahdollistaa vahingoittuneen osan 
vaihtamisen. Koot: Sivut 100x30 mm, puolat 40x30 mm (ovaali muoto). Maksimikorkeus 3,00 m. 
Maksimileveys 2,00 m (kaksiosainen). Puolapuut lakattu myrkyttömällä läpikuultavalla lakalla. 

IV. Tuotteen käyttötarkoitus 
Puolapuut on suunniteltu ainoastaan voimisteluun sisätiloissa 

  

Nimi Kuvaus 

Seinäkiinnitin  



 

V. Asennus 
Asennuksen suorittaa vain valmistaja tai valmistajan osoittama edustaja. 
 

VI. Käyttöohjeet 
 
1. Puolapuut ovat suunniteltu ainoastaan voimisteluun ja niitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. 
2. Välineen ylimääräinen kuormittaminen on kielletty. 
3. Säännöllinen välineen tarkistus (vähintään 3kk välein), asennettujen osien tiukennus ja ruuvien kiristys. 
4. Kaikki näkyvät viat täytyy ilmoittaa viralliselle edustajalle viipymättä. On kiellettyä käyttää välinettä, kun se on 

vaurioitunut tai viallinen. 

VII. Pakkaus 
Kaikki elementit on suojattu kuljetuksen ajaksi kupla- ja suojamuovilla. 

VIII. Takuu 
1. Valmistaja antaa 24 kuukauden takuun laskutuspäivästä lähtien. 
2. Takuun aikana valmistaja tai virallinen edustaja korjaa viat tai vahingot, jotka eivät ole aiheutuneet käyttäjän 

virheestä. 
3. Takuu ei sisällä 

-Välineitten huoltoa, johon sisältyy säännöllinen ruuvien kiristys ja muiden asennusosien tiukennus. 
-Mekaaniset tai kemikaaliset vahingot, jotka ovat aiheutuneet sopimattomasta käytöstä tai ylläpidosta 
(esim. itse tehdyt korjaukset tai sopimattoman kemikaalisen puhdistusaineen käyttö). 
-Vauriot, jotka käyttäjät ovat aiheuttaneet tai ulkopuolinen vandalismi. 

4. Kaikki muut tekijät, joita ei ole mainittu takuussa on säädetty Kansainvälisessä siviililaissa. 

IX. Ylläpito ja huolto 
Kaikissa tuotteeseen ja varaosiin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä paikalliseen edustajaan tai s-postilla 
help@interplastic.pl 
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