
Uwaga 
Elementy pomalowanie proszkowo owinięte folią są tylko zabezpieczeniem transportowym.  
Po otrzymaniu przesyłki niezwłocznie usunąć opakowanie. 
Nie składować na słońcu oraz wysokich temperaturach.                          
 

Achtung 
Verpackte Ware sind nur als Transportschutz zu verstehen. 
Die Verpackung umgehend nach Erhalt entfernen. 
Niemals in der Sonne oder hohen Temperaturen lagern. 
 

Attention 

Elements powder painted with foil wrapped are only transport safety. 
After receiving immediately remove the packing. 
Do not store in the sun and high temperatures. 
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Uwaga 
Elementy cynkowane ogniowo owinięte folią są tylko zabezpieczeniem transportowym.  
Po otrzymaniu przesyłki niezwłocznie usunąć opakowanie. 
Nie składować na słońcu, wysokich temperaturach oraz deszczu.  
Zapewnić przewietrzanie !                         
 

Achtung 
Verpackte feuerverzinkte Ware sind nur als Transportschutz zu verstehen. 
Die Verpackung umgehend nach Erhalt entfernen. 
Niemals in der Sonne, hohen Temperaturen und Regen lagern. 
Belüftung besorgen ! 
 

Attention 

Elements hot dip galvanized with foil wrapped are only transport safety. 
After receiving immediately remove the packing. 
Do not store in the sun, high temperatures and rain. 
Provide ventilation ! 
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