INSTRUKCJA

Montaż żagla wodoodporno-zacieniającego SKUGI
ETAP 1 lokalizacja:
Ustal obszar zacienienia. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od pory dnia,
kierunek oraz kąt padania słońca i tym samym zacienienie jest różne.
Zwróć uwagę również na to, czy na
danej lokalizacji występują duże
wiatry, które istotnie będą działały na
powierzchnię żagla. Żagle SKUGI
wodoodporno-zacieniające
wytrzymują porywy wiatru do
60km/h.

ETAP 2 rozmiar, kształt i materiał żagla:
Rozmiar - należy wybrać żagiel większy niż pole (plac) jaki chcemy zacienić, jest
to ważne, aby uniknąć bezpośredniego padania słońca na dany obszar. Ma to
związek z konstrukcją samego żagla, gdzie boki posiadają wcięcia umożliwiające
prawidłowe napięcie materiału.
Łącząc i nakładając kilka żagli mniejszych, można doskonale zacienić pożądany
teren (np. taras) jednakże ochrona przed deszczem prawdopodobnie będzie słabsza
od rozpostartego pojedynczego żagla np. kwadratowego.
Tkanina – firma SKUGI oferuje tkaninę akrylową, która jest wysoce odporna na
promieniowanie UV 7/8 ISO 105 B02, jest wodoodporna, posiada również ochronę
przed zabrudzeniami, upałem i butwieniem.
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ETAP 3 montaż:
Zdecyduj jak chcesz zamontować żagiel. Czy ma być na konstrukcji samodzielnej,
tzn. tylko na masztach lub czy ma w części być przymocowany do budynku (ściana,
słup, deska doczołowa, krokwie). Przy masztach należy wziąć pod uwagę stopień
przemarzania gruntu.
Rozciąganie żagla wodoodpornego wynosi około 1%.
ETAP 4 planowanie montażu, nachylenia oraz wysokości:
Żagiel należy montować ze spadkami (warunek konieczny!!!), aby zapewnić
swobodny spływ wody deszczowej. W przypadku żagli SKUGI należy zastosować
minimalne nachylenie od 20 do 30%. Czyli na każdy metr boku żagla należy
przyjąć 20-30cm lub więcej spadku, licząc od najwyższego punktu zaczepienia.
Przy montażu można wykorzystać maszty z regulacją wysokości lub bez regulacji.
Należy pamiętać, aby kształt żagla (prostokąt, kwadrat) był hiperboliczny.
Przykładowo montowany w ogrodzie żagiel samodzielny o wymiarach 5x5m,
najlepiej zainstalować na 2 masztach 3m bez regulacji, ustawionych po przekątnej
oraz 2 masztach 3m z regulowaną szyną 1,5m.
Łączenie żagli ogrodowych z masztami lub kotwami do budynku.
Wszystkie oferowane przez naszą firmę żagle posiadają w rogach wszyty D-ring,
uchwyt jest przymocowany do żagla za pomocą specjalnych, wytrzymałych i
odpornych na promieniowanie UV taśm. Metalowy pierścień łączymy z masztem
za pomocą: lin, bloczków, ściągaczy żeglarskich, szekli lub karabińczyków. Użyte
elementy służą do prawidłowego napięcia żagla ogrodowego.
W naszym sklepie otrzymają Państwo wszystkie potrzebne materiały i akcesoria
potrzebne do zainstalowania żagli ogrodowych.
.
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Maszty.
Firma SKUGI oferuje dwa rodzaje masztów. Są to maszty z oczkiem bez
regulacji oraz maszty z szyną i wózkiem służące zmianie kąta nachylenia żagla.
W przypadku regulacji wystarczy przesunąć wózek na żądaną wysokość.
Maszty oferujemy w najwyższej jakości, wykonane ze stali nierdzewnej z
elementami z aluminium anodowanego.
Rura fundamentowa.
Maszty są umieszczane w ziemi za pomocą rur fundamentowych o długości
0,75m lub 1m i zabetonowane zgodnie z instrukcją montażu. Takie rozwiązanie
daje możliwość swobodnego zdemontowania masztów na zimę i ponownego
montażu na wiosnę.
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