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COVER
GLASS
ZABUDOWA BALKONÓW I TARASÓW

1. W bocznym skrzydle obrotowym należy przesunąć uchwyt dolny w miejsce wypięcia i otworzyć 
poprzez delikatne pociągnięcie linki do wnętrza balkonu, lub (opcjonalnie) pociągnięcie tylko  
samej linki – zwolniona zostaje w ten sposób blokada. Poprzez obrót o 90° otwieramy skrzydło 
do wewnątrz.

2. Kolejne, sąsiednie skrzydło przesunąć zdecydowanym ruchem w miejsce pierwszego do momen-
tu wyczucia oporu, (Ważne!) cały czas dopychając, przekręcić o 90° do wewnątrz i odłożyć na, już 
otwarte, skrzydło. Uwaga! Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rę-
koma w okolicach połowy wysokości. Najlepiej, aby rozkład sił był w miarę równomierny – umoż-
liwia to łatwiejsze przesuwanie elementu, wprzeciwnym wypadku elementy mogą się klinować.

3. Po złożeniu do wewnątrz balkonu należy spiąć za pomocą elastycznej linki lub urządzenia do-
kującego (opcjonalnie) i unieruchomić. Linkę mocujemy o elementy wystające w dolnej części 
skrzydła.

4. W celu zamknięcia zabudowy należy postępować w odwrotnej kolejności jak w pkt.2. Należy 
zwrócić uwagę na to, aby poszczególne elementy dosuwać możliwie blisko siebie. Nieprawidłowe 
dosunięcie sąsiadujących ze sobą skrzydeł może uniemożliwić zamknięcie skrzydła pierwszego.

5. W przypadku problemów z otworzeniem lub zamknięciem zabudowy balkonowej (mimo zastoso-
wania się do instrukcji obsługi) nie należy czynić prób naprawy „na siłę”. W takich przypadkach 
należy wezwać serwis firmy Cover Glass.

Rozbieranie, demontaż i regulacja zabudowy we własnym zakresie w okresie trwania 2-letniej gwa-
rancji jest zabroniona pod rygorem utraty jej ważności. Tafle szklane systemu Cover Glass należy 
przemywać wodą z dodatkiem detergentów ogólnie stosowanych do powierzchni szklanych, elemen-
ty wykonane z aluminium można przemywać tym samym środkiem czyszczącym. Należy unikać 
substancji żrących, różnego rodzaju proszków czyszczących, rozpuszczalników itp.

Elementy szklane z racji połączeń narożnych „na styk” mogą o siebie uderzać pod wpływem wiatru, 
nie jest to wina konstrukcyjna zabudowy balkonu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU COVER GLASS

  Prawo, by żądać więcej

COVER GLASS Zabudowy Balkonów i Tarasów
ul. Kochanowskiego 4 lok.111
01-864 Warszawa
tel. 662 504 588
faks +48 22 291 61 86
biuro@coverglass.pl

www.coverglass.pl

Cieszymy się z telefonów i zapytań jakie Państwo 
do nas kierują. Jesteśmy do dyspozycji. 

Opis możliwych problemów przy eksploatacji systemu 

Cover Glass:

1. Nie można otworzyć pierwszego elementu – proszę 

dosunąć wszystkie pozostałe elementy w przeciwną 

stronę do kierunku otwierania.

2. Elementy nie otwierają się do środka – proszę prze-

sunąć element do miejsca otwarcia, mocno dociskając 

otwierać do środka.
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