
INSTRUKCJA MONTAŻU
GARAŻU OCIEPLANEGO

Przed rozpoczęciem montażu garażu konieczne jest przygotowanie utwardzonej powierzchni o wymiarach
pozwalających na zmontowanie garażu i strukturze zapewniającej trwałe przytwierdzenie garażu do podłoża.

Garaż składa się z:
 ściany przedniej, (brama montowana po złożeniu konstrukcji garażu)
 ściany tylnej, (drzwi w ścianie zamontowane fabrycznie)
 ścian bocznych, (ściany dzielone – składają się z dwóch elementów)
 poprzeczek nośnych dachu
 płyt izolacyjnych dachu
 blach poszycia dachu
 okówek narożnych pionowych i poziomych oraz otworu wjazdowego
 bramy segmentowej
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 1. Montaż  rozpoczynamy  od  ustawienia  ścian  przedniej  i  bocznej.  Otwory  montażowe  w  profilach
konstrukcji ścian wykonywane sa w trakcie montażu.

 2. Następnie należy skręcić ściany za pomocą śrub M10 x 20

 3. Kolejnym  krokiem  jest  ustawienie  i  skręcenie  drugiej  części  ściany  bocznej,  analogicznie  jak  w
przypadku naroży ścianę boczną należy skręcić za pomocą śrub M19 x 20
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 4. Kolejnym  krokiem  jest  montaż  drugiej  ściany  bocznej  analogicznie  jak  w  przypadku  ściany  już
zamontowanej, najpierw pierwsza część od przodu garażu, następnie drugi element.

 5. Następnie należy zamontować ścianę tylną.

Miejsca skręcania ścian śrubami M10x20 zaznaczone białymi kreskami.
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 6. Po zmontowaniu ścian bocznych należy zamontować belki nośne dachu. Belki należy rozstawić w taki
sposób aby odległości pomiędzy nimi były równe, za wyjątkiem poprzeczki do której będą podwieszone
prowadnice  bramy.  Pozycję  poprzeczki  ustalić  tak  aby  znajdowała  się  nad  końcem  prowadnic
poziomych. Poprzeczki przykręcamy śrubami M10 x 20. Otwoty pod śruby w kątownikach poprzeczek są
wykonane fabrycznie, otwory w  profilu konstrukcji ścian należy wykonać w trakcie montażu.

Poprzeczki przykręcamy z boku tak aby główki śrub nie przeszkadzały przy układaniu paneli izolacyjnych
dachu. 

 7. Po zamontowaniu poprzeczek dachu kolejnym krokiem jest zamontowanie paneli  izolujących dachu.
Panele izolacyjne dachu na długości mogą być dostarczone jako jeden element lub składać się z kilku
części.  Panele  należy  wyrównać  z  zewnętrzną  krawędzią  ścian.  Panele  izolacyjne  przykręcamy do
poprzeczek za pomocą wkrętów do mocowania paneli warstwowych M6 x 90.
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Wkręty mocujące panele dachu należy rozmieścić w taki sposób aby ich główki mieściły się w przetłoczeniach
trapezowych blachy dachu. Tak aby można było bez przeszkód położyć na nich blachy poszycia dachu. 

 8. Następnie należy zamontować blachy poszycia za pomocą wkrętów typu „farmer”.

 9. Po zamontowaniu blach poszycia blachy, należy zamontować na krawędziach garażu oraz w otworze
wjazdowym kątowniki maskujące „okówki” za pomoca nitów zrywalnych. 

 10. Następnie należy zamocować garaż do podłoża za pomoca kątowników montażowych.  W tym celu
należy kątowniki  przykręcić  do dolnych profili  ścian za pomocą wkrętów samowiercących 5,5 x  19.
Kątowniki należy rozmieścić w równych odstępach po 5 szt na ścianach bocznych, 3 sztuki na ścianie
tylnej, 2 sztuki z lewej i prawej stronu bramy na ścianie przedniej. 
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Bardzo istotną sprawą jest aby w czasie montażu garażu do podłoża zachować taką samą szerokość otworu
bramowego na górze i na dole.

Kotwy montujące kątownik montażowy do podłoża nie wchodzą w skład zestawu montażowego garażu.

 11. Kolejnym krokiem montażu garażu jest zamontowanie bramy segmentowej. Instrukcja montażu bramy
znajduję się w pudełku z akcesoriami bramy. Montaż bramy segmentowej należy przeprowadzić zgodnie
z ww. instrukcją.
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GARAŻE

KARTA GWARANCYJNA

PRODUCENT UDZIELA GWARANCJI * NA OKRES:
3 LATA OD DATY ZAKUPU GWARANCJA ANTYKOROZYJNA PANELI (POSZYCIA)

2 LATA OD DATY ZAKUPU NA OSPRZĘT I ELEMENTY MECHANICZNE

*  Gwarancja  nie  jest  udzielana  na  produkty  zamontowane  w  budynkach  użyteczności  publicznej  lub  lokalach  użytkowych
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

NAZWA /TYP/ ROZMIAR PRODUKTU ILOŚĆ

DANE NABYWCY

__________________
PODPIS NABYWCY

DANE SPRZEDAWCY / PIECZĘĆ DATA SPRZEDAŻY

FIRMA WYKONUJĄCA MONTAŻ / PIECZĘĆ DATA MONTAŻU MIEJSCE MONTAŻU

IMIĘ I NAZWISKO MONTAŻYSTY NUMER TELEFONU

___________________
PODPIS MONTAŻYSTY

UWAGI:

Producent:
Firma LEGBUD GARGULA

ul. Wolicka 8
32-830 Wojnicz
tel. 14 67 90 900
fax 14 63 26 919
www.legbudgargula.com

7



Warunki gwarancji: 

Firma LEGBUD GARGULA  zwana dalej Producentem, zapewnia w produkowanych przez siebie bramach i akcesoriach wskazanych w niniejszej karcie 
gwarancyjnej, zwanych dalej produktami, wysoką jakość oraz trwałość użytych materiałów a także sprawne funkcjonowanie, pod warunkiem, że: 
● produkty nie doznały uszczerbku podczas transportu przez Sprzedającego, Kupującego lub inną osobę trzecią, 
● produkty nie uległy uszkodzeniu od momentu wydania Kupującemu, 
● montaż produktów wykonany był zgodnie z właściwą dla danego produktu instrukcją montażu, 
● eksploatacja produktów była zgodna z zaleceniami podanymi w instrukcji użytkowania, 
● nie dokonano napraw lub zmian w produktach przez podmioty nieuprawnione przez Producenta. 

Gwarancja obejmuje wady produktu powstałe z winy Producenta, za które uważa się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy 
konstrukcyjne. 

Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez Kupującego po przedstawieniu przez Kupującego ważnej Karty Gwarancyjnej i rachunku 
potwierdzającego zakup produktu. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium kraju, w którym została  zakupiona dana brama garażowa.

Gwarancja rozpoczyna się od dnia wydania produktu Kupującemu, który jako pierwszy zakupił fabrycznie nowy produkt. 
Karta Gwarancyjna niewypełniona w całości jest nieważna. 

W przypadku stwierdzenia, wad Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Producenta w ciągu 60 dni od daty ich zauważenia, podając serię i numer 
produktu. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 30 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie w/w warunku 
skutkować będzie utratą gwarancji z tytułu nie zachowania jej warunków. 

Jeżeli Producent jest odpowiedzialny za stwierdzone wady, to może według swojego uznania: 

● dokonać naprawy produktu u Kupującego, 
● dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonych bądź wadliwych elementów w siedzibie Producenta (po otrzymaniu elementów) 
● zlecić naprawę sprzedawcy lub innej autoryzowanej firmie na koszt Producenta, 
● dokonać wymiany produktu u Sprzedawcy lub u Kupującego, 
● zwrócić wartość produktu według ceny zakupu, za zwrotem produktu. 

O uznaniu gwarancji i sposobie jej rozpatrzenia decyduje wyłącznie Producent. W przypadku podjęcia decyzji o wymianie produktu, Producent może dostarczyć 
produkt podobny, tj. tego samego typu, rodzaju i jakości. 

Odpowiedzialność Producenta za wady produktu nie może przekroczyć wartości jego zakupu. Producent nie będzie odpowiadać za szkody wynikłe w następstwie 
wady produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku lub inne. 

Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej konserwacji, montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją oraz innych
przyczyn niezawinionych przez Producenta mogą być usunięte tylko na koszt Kupującego. 

Gwarancją nie są objęte: 

Wszelkie zmiany koloru i jego zanik oraz korozja produktu lub jego podzespołów wywołane przez czynniki zewnętrzne takie jak słońce/skroplenia/kwaśne 
deszcze/sól itp. a także wszelkie inne zjawiska powodujące przyspieszoną korozję, w tym zbyt duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu gdzie zamontowany 
jest produkt (pow. 60-65%). Inne niezależne od Producenta. 

Zmiany materiałowe; zmiany, które zachodzą w produkcie lub w jego elementach będące następstwem normalnego użytkowania, nieprawidłowości lub 
ograniczenia w funkcjonowaniu, wynikające np. z zablokowania spowodowanego oblodzeniem, śniegiem, gałęziami. Wszystkie inne uszkodzenia, wady i usterki, 
które nie są wadami produktu w rozumieniu niniejszej gwarancji. 

Wytarcie powłoki lakierniczej pod uszczelkami oraz w miejscach łączenia paneli (poszycia), wynikające z naturalnego procesu użytkowania, konstrukcji i sposobu 
działania produktu oraz jego zanieczyszczenia. 

Uszkodzenia produktu wynikłe z pozostawienia na produkcie folii ochronnych na czas dłuższy niż maks. 10 dni od daty montażu. 
3 letnia gwarancja antykorozyjna dotyczy paneli i obowiązuje gdy eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez 
kontaktu z substancjami agresywnymi, wyroby nie były eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN 12500), wyroby nie 
były eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza. 

Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia oraz cięcia wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, linek, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 mm 
od linii cięcia. 

Złe funkcjonowanie produktu lub jego wady powstałe w wyniku montażu niezgodnie z właściwą dla danego produktu instrukcją montażu, czy też wykonanie 
montażu niezgodnie z ogólnie przyjętą sztuką budowlaną. 

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Producenta do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić 
będzie Zgłaszający Reklamację. 

Wszelkie instrukcje montażu, obsługi, oraz zasady użytkowania można otrzymać po zwróceniu się do Producenta. Dostępne są one również na stronie internetowej
www.legbudgargula.com

W celu zrealizowania warunków gwarancji wymagane jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego widocznych części stalowych w ciągu 6 miesięcy od daty 
zakupu. Ponadto wymagane jest wykonanie co 6 miesięcy udokumentowanego przeglądu technicznego produktu. 

Producent nie odpowiada za uszkodzenia produktów i straty ponoszone przez Klienta w następstwie wypadków będących poza kontrolą Producenta, na które nie 
ma on wpływu (np. działanie zjawisk tzw. siły wyższej itp.).
 
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

Kupujący oświadcza, że odebrał produkt kompletny, sprawny i w dobrym stanie jakościowym wraz z instrukcja montażu i zasadami użytkowania oraz, że 
akceptuje w/w warunki gwarancji.

DATA WYPEŁNIENIA KARTY GWARANCYJNEJ / DATA SPRZEDAŻY PIECZĘC FIRMOWA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO


