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Le support plancher permet deux types de mise en oeuvre :
En appui en butée sur les colliers d’assemblage des tronçons de conduits par simple
fermeture du collier du support;
Par fixation sur un point quelconque du conduit par 4 vis métaux. Utiliser les vis livrées
dans cet emballage. Pour faciliter la mise en oeuvre, utilisez les trous réalisés dans
le collier du support;
NOTA : Dans les deux cas de figures, le but recherché est de bloquer et supporter
le conduit (environ 10 m) en veillant à ce que le conduit dépasse sous-plafond
comme le préconise la réglementation.
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Wspornik stropowy może być montowany na 2 różne sposoby:
Zapinamy opaskę mocującą wspornika stropowego pod przetłoczeniem na kominie.
Zapinamy opaskę mocującą wspornika stropowego na dowolnej wysokości komina
mocując ją jednocześnie 4 śrubami dostarczonymi w zestawie. W celu ułatwienia
montażu użyj otworów znajdujących się w opasce mocującej.
UWAGA: Wybierając opcję 2 celem jest zamocowanie i utrzymanie systemu kominowego (do około 10m) na wsporniku stropowym. Bądź ostrożny zachowując odstęp od
materiałów palnych 65 mm zgodnie z instrukcją montażu.
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The joist support can be used in 2 different ways :
Fixed against the brackets of the flues by simply locking the joist support bracket.
Fixing it to any point on the flue using 4 metal screws. Use the screws provided with
the joist support. To facilitate the installation, use the holes made in the joist support
bracket.
NOTE : In the 2nd options above, the aim is to fix and hold the flue (around 10 m) being
careful that the flue clears all combustibles by 65 mm as required by the installation
instruction.

