
FIONDA / PUGI - Uchwyt na ręczniki
instrukcja montażu

Warunki gwarancji:
DABSTORY s.c. udziela gwarancji konsumentom na 
produkty DABSTORY s.c. oznaczone nazwą FIONDA, 
PUGI. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powsta-
łe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. 
Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia dokonania za-
kupu. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie 
zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
W przypadku stwierdzenia wady produktu, konsu-
ment może złożyć reklamację w drodze korespon-
dencji mailowej na adres: info@dabstory.com lub za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostęp-
nego pod adresem https://dabstory.com/data/inclu-
de/cms/00dokumenty/formularz-zwrotu-dabstory.
pdf?v=1603474160458 . W zgłoszeniu reklamacyjnym 
należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, ad-
res e-mail, dowód zakupu produktu, dokładny opis 
zauważonych wad wraz z dokumentacją fotograficz-
ną (o ile to możliwe). DABSTORY s.c. ustosunkuje się 
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do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia w formie korespondencji elektronicznej 
na podany adres e-mail lub drogą telefoniczną. Je-
żeli okaże się to konieczne dla rozpatrzenia reklama-
cji, zakupiony produkt należy dostarczyć, na koszt re-
klamującego, na adres DABSTORY s.c. ul. Gębicka 22, 
62-200 Gniezno. W przypadku uznania zasadności 
zgłoszonej reklamacji, DABSTORY s.c. w terminie ko-
lejnych 14 dni usunie stwierdzone wady albo wymie-
ni zakupiony towar na wolny od wad, w przypadku 
gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia. Gwaran-
cja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych 
na skutek nieprawidłowego: montażu, użytkowa-
nia, czyszczenia lub konserwacji, a nadto uszkodzeń 
powstałych przez zdarzenia losowe (np. pożar), spo-
wodowanych działaniem substancji chemicznych, 
uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku 
z eksploatacją produktu, uszkodzeń wynikających z 
nadmiernego obciążenia produktu oraz tych powsta-
łych na skutek nieprzestrzegania instrukcji montażu. 
Z zakresu udzielonej gwarancji wyłączone jest zuży-
cie produktu wynikające z jego normalnej eksplo-
atacji. Gwarancji nie podlegają produkty nabyte jako 
niepełnowartościowe lub przecenione oraz te, w któ-
rych dokonano jakichkolwiek przeróbek bez zgody i 
wiedzy DABSTORY s.c. DABSTORY s.c nie odpowiada 
za jakiekolwiek uszkodzenia czy wady, wykraczające 
poza zakres udzielonej gwarancji. Gwarancja obowią-
zuje na terytorium całego świata.



Ogólne zasady montażu:
Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać 

się z etapami instrukcji oraz zasadami konserwacji 

produktu. Należy bezwzględnie zachować kolejność 

etapów montażu z ogólnymi zasadami montażu:

• Nie montować elementów, jeśli zostaną zauważo-

ne wady lub uszkodzenia zakupionych elementów.

• Podczas wiercenia otworów należy przestrzegać 

przepisów BHP i używać okularów ochronnych oraz 

rękawic.

Konserwacja i użytkowanie:
W trakcie użytkowania uchwytu, w razie potrzeby 

należy sprawdzać stan poluzowania się śrub mocu-

jących. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich 

gąbek lub środków zawierających materiały ścierne. 

Może to spowodować zmatowienie lub porysowa-

nie powierzchni. Nie stosować środków do czyszcze-

nia zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub octu 

spożywczego. Środek czyszczący najpierw wypróbo-

wać w niewidocznym miejscu wyrobu. Powierzchnię 

uchwytu czyścić miękką szmatką lub ręcznikiem pa-

pierowym.

UWAGA!! Nadmierne obciążenie uchwytu stwarza 

niebezpieczeństwo podczas użytkowania i grozi jej 

trwałym uszkodzeniem.



! UWAGA

Minimalna grubość 
ściany wynosi 10mm.

Maksymalne obciążenie 
produktu wynosi 3kg.

W zestawie montażowym znajduja się kołki 
przeznaczone do materiałów tj.: beton zwykły, 
cegła ceramiczna, cegła sillikatowa, cegła sili-
katowa drążona, pustak ceramiczny, beton au-
toklawizowany, płyta G-k.  Ponieważ materiał, z 
którego wykonano ścianę może być inny w każ-
dym mieszkaniu, aby uzyskać poradę w kwestii 
doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z 
lokalnym sklepem specjalistycznym.



Skompletuj narzędzia

Sprawdź zawartość opakowania

1 Etap
przygotowanie

Ilość kompletów mocowań powinna  

odpowiadać otworom w tyle uchwytu

x4



2 Etap
montaż

Przyłóż uchwyt z poziomicą do ściany

Odrysuj miejsca otworów

A

B



Wywierć otwory

Przykręć uchwyt do ściany

Zasłoń śruby 

C

D

E



Producent:
DABSTORY S.C.

Ul. Wilczak 20F/37

61-623 Poznań

www.dabstory.com

info@dabstory.com

+48 608 885 045


