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Værd at vide

Tak... 
 
fordi du har valgt en ventilationsløsning fra KE Fibertec. Kom godt i gang ved at følge vores råd  
og anbefalinger i forhold til modtagelse, opbevaring og montage.

Når du modtager dine varer på pladsen, 
vil tekstilkanaler og ophængssystemer 
være pakket i kasser. 

Modtagelse

I kassen med ”INFO”-label findes en  
omslagsmappe, hvori du finder en  
montagevejledning.

Følg montagevejledningen omhyggeligt,  
når du installerer skinne- eller wire- 
ophængssystemet.

Kan systemet ikke monteres med det  
samme, og det er nødvendigt med op- 
lagring, kan tekstilkanalerne opbevares  
ved stuetemperatur. Sørg for, at kasserne  
forbliver tørre. Det er vigtigt at checke, at man har modtaget det 

antal kasser, man kvitterer for ved modtagelsen. 
Stemmer antallet ikke overens, skal der omgående 
gøres indsigelse over for transportfirmaet.

Ved mere komplicerede systemer vil der være 
lavet AutoCAD-tegninger til hjælp for montagen. 
Disse vil også være i omslagsmappen.

Hvis de er tilgængelige, så anvend AutoCAD-teg-
ningerne til at kontrollere målene, og mål op efter 
disse. Når tekstilkanalen skal monteres i skinnen 
eller på wiren, bør tekstilkanalerne tages direkte  
ud af kassen, hvis det er muligt. Undgå, at kana-
lerne bliver snavsede. 

Opbevaring

Sørg for, at positionsnumrene på
følgesedlen passer med dem, der
er angivet på AutoCAD-tegningen.

1.   Montage 2.   Montage

3.   Montage
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I kassen finder du den relevante montagevejledning, 
der kan hjælpe dig med installation af systemet. Følg 
vejledningen nøje, når du monterer ophængssystemet 
(skinner eller wire), og hvis de forefindes, så brug 
AutoCAD-tegningerne af systemet til opmåling før 
selve montagen.  
 
Når ophængssystemet er monteret, skal tekstilkana-
lerne hænges op. Tag dem direkte fra kassen og undgå, 
at de bliver snavset til. Tekstilkanaler bør altid opbe-
vares tørt og ved stuetemperatur.  
 
ke-fibertec.dk/montage

I download centret kan du bl.a. hente vaskeanvisninger, 
udbudstekster, garantier, brandcertifikater og anden 
dokumentation. 
 
ke-fibertec.dk/download

Er du tilfreds eller utilfreds, så hører vi gerne om det. 
  
Udfyld formularen på  
 
ke-fibertec.dk/ris-ros

Download center

Ris og ros

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
6600 Vejen

Tlf.  75 36 42 00
Fax 75 36 20 20
www.ke-fibertec.dk
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Hent relevant information på  
vores hjemmeside

Montage

Scan koden med din mobil

Scan koden med din mobil

Scan koden med din mobil

http://www.ke-fibertec.dk/montage
http://www.ke-fibertec.dk/download
http://www.ke-fibertec.dk/ris-ros

