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Instrukcja montażu plandeki altankowej na konstrukcji drewnianej za pomocą samych uchwytów 

obrotowych. 

Co potrzebujesz? 

1) Dwie osoby.  

2) Jedną wkrętarkę z bitem pozwalającym wkręcić wkręty.  

3) Wkręty odpowiednie do ilości zamówionych uchwytów obrotowych. Do każdego uchwytu 

stosujemy dwa wkręty.  

Wkręty dopasuj do zastosowanych w Twojej altance belek. Wkręt powinien wchodzić w belkę na 

minimum 2 cm. Wkręt po wkręceniu nie powinien wychodzić za belkę, grozi to wypadkami w 

późniejszym okresie użytkowania.  

4) Długopis (pozwalający zaznaczyć miejsca zamocowania uchwytów obrotowych). 

5) Metrówkę. 

6) Dwie drabiny. 

7) Czas montażu ok. 2 godziny. 

 

Instrukcja montażu 

1) Rozciągnij plandekę na płasko i odłóż ją na około 1 godzinę w temperaturze pokojowej, by mogła 

wrócić do formy po transporcie. W okresie zimowym nie rozciągaj plandeki podczas niskich 

temperatur, grozi to załamaniami i uszkodzeniem folii.  

2) Chwyć plandekę za górne rogi i przyłóż do miejsca, w którym ma zostać zamocowana.  

3) Lekko naciągnij plandekę.  

4) Odrysuj długopisem dwa górne narożne oczka owalne, będą to miejsca w których zamocujesz 

pierwsze uchwyty obrotowe.  

4) Odłóż plandekę.  

5) Zamocuj uchwyty obrotowe w zaznaczonym miejscu. Uchwyty muszą być zamocowane centralnie 

w miejscu wyznaczonym przez odrysowane oczko owalne. Uważaj, żeby wkręty, którymi mocujesz 

uchwyty obrotowe, nie były zbyt blisko krawędzi belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

6) Zamocuj plandekę na dwóch pierwszych uchwytach obrotowych.  

7) Lekko naciągając plandekę odrysuj pozostałe oczka owalne. Uważaj, aby oczka odrysowane były w 

jednej linii. 

8) Po odrysowaniu oczek odłóż plandekę. 
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9) Zamocuj wszystkie uchwyty obrotowe w zaznaczonym miejscu. Uchwyty muszą być zamocowane 

centralnie w miejscu wyznaczonym przez odrysowane oczko owalne. Uważaj, żeby wkręty, którymi 

mocujesz uchwyty obrotowe nie były zbyt blisko krawędzi belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

10) Zamocuj plandekę na uchwytach obrotowych. Zacznij od górnych narożnych, które jako pierwsze 

zostały zamocowane. Pozostałe oczka zamocuj w dowolnej kolejności. 

11) Jeżeli występuje w Twojej plandece tunel, włóż łańcuch lub rurę do tunelu, żeby plandekę 

ustabilizować. 

12) Teraz odpocznij i ciesz się plandeką altankową marki KAMPA. 

Jeśli masz pytania – sprawdź odpowiedzi w zakładce FAQ lub przejdź na stronę 

www.kampa.pl/plandeka-altankowa  

 

Instrukcja montażu plandeki altankowej na konstrukcji drewnianej za pomocą szyny kedrowej u 

góry i uchwytach obrotowych po bokach. 

Co potrzebujesz? 

1) Dwie osoby.  

2) Jedną wkrętarkę z bitem pozwalającym wkręcić wkręty.  

3) Wkręty odpowiednio do ilości otworów w szynie kedrowej. 

Wkręty dopasuj do zastosowanych w Twojej altance belek. Wkręt powinien wchodzić w belkę na 

minimum 2 cm. Wkręt po wkręceniu nie powinien wychodzić za belkę, grozi to wypadkami w 

późniejszym okresie użytkowania.  

4) Długopis (pozwalający zaznaczyć miejsca zamocowania uchwytów obrotowych). 

5) Metrówkę.  

6) Dwie drabiny. 

7) Czas montażu ok. 2 godziny. 

Instrukcja montażu 

1) Rozciągnij plandekę na płasko i odłóż ją na około godzinę w temperaturze pokojowej, by mogła 

wrócić do formy po transporcie. W okresie zimowym nie rozciągaj plandeki podczas niskich 

temperatur, grozi to załamaniami i uszkodzeniem folii.  

2) Chwyć plandekę za górne rogi i przyłóż do miejsca, w którym ma zostać zamocowana.  

3) Lekko naciągnij plandekę.  

4) Odrysuj długopisem górną krawędź plandeki. Będzie to zarazem dolna krawędź szyny kedrowej, na 

której ma zostać zamocowana plandeka. 
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4) Odłóż plandekę.  

5) Zamocuj szynę kedrową minimalnie (max. 1 cm) powyżej miejsca zaznaczonego. Szyna kedrowa 

musi być zamocowana w jednej linii i poziomo. Uważaj, żeby wkręty mocujące szynę kedrową nie 

były zbyt blisko krawędzi belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

6) Wciągnij keder przez szynę kedrową. 

7) Lekko naciągając odrysuj pozostałe oczka owalne. Uważaj, aby oczka odrysowane były w jednej 

linii. 

8) Po odrysowaniu oczek odłóż plandekę.  

9) Zamocuj wszystkie uchwyty obrotowe w miejscu zaznaczonym. Uchwyty muszą być zamocowane 

centralnie w miejscu wyznaczonym przez odrysowane oczko owalne. Uważaj, żeby wkręty mocujące 

uchwyty obrotowe nie były zbyt blisko krawędzi belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

10) Wciągnij plandekę altankową za pomocą kedra do szyny kedrowej.  

11) Zamocuj boki plandeki altankowej za pomocą uchwytów obrotowych. 

12) Jeżeli występuje w Twojej plandece tunel, włóż łańcuch lub rurę do tunelu, żeby plandekę 

ustabilizować. 

13) Teraz odpocznij i ciesz się Twoją plandeką altankową marki KAMPA. 
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