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-25 + 40 °C

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE  

RODZAJE TWORZYWA:

- PVC
- Płyta ze wzmocnionego
  tworzywa sztucznego
- Stal nierdzewna  

RODZAJE HAKÓW I UCHWYTÓW
NA NARZĘDZIA:

- haki, uchwyty i wieszak z tworzywa 
  sztucznego
- szyna aluminiowa
- haki ze stali nierdzewnej
- haki, uchwyty i szyna bezpieczna
  ze stali nierdzewnej  

  
RODZAJE MOCOWANIA TABLICY: 

- tablica bez ramy mocowana 
  bezpośrednio do ściany
- tablica na ramie z poprzeczkami
   mocowana do ściany 
- tablica na ramie z poprzeczkami
   mocowana do ściany na zawiasach
- tablica na ramie z poprzeczkami
   mocowana do ściany na 
   dystansach 
- tablica na ramie z poprzeczkami
   i na stojaku
- tablica na ramie z poprzeczkami
   i na wózku   

ź po przestawieniu z miejsca na miejsce należy zawsze blokować koła 
tablicy na wózku,

ź nie należy umieszczać tablicy blisko źródeł ciepła lub w zasięgu 
ognia,

ź nie należy wieszać czy przechowywać tablicy w miejscu, w którym 
może być narażona na obijanie przez elementy infrastruktury lub 
innych urządzeń,

ź tablic nie należy obciążać dodatkowo produktami nie 
przeznaczonymi do danej tablicy cieni,

ź używać zgodnie z przeznaczeniem.

WYMIEŃ NA NOWE  

Wymień na nową, gdy:
- tablica jest pęknięta, uszkodzona,
- folia ochronna jest zniszczona,
- zabrudzenia nie dają się doczyścić.

W wyjątkowych sytuacjach można 
poprawić/zmienić tablicę, dodając 
naklejkę na wybrany obszar. Dotyczy 
to sytuacji, w których podmienia się 
logotyp Klienta, zmienia nazwę strefy 
lub instrukcję. Nie zaleca się 
naklejania fragmentów naklejek          
w miejscach styku z narzędziami. 
Naklejka powinna owijać tablicę po 
bokach.



www.salmonhygiene.pl

UWAGA! 
Mocowanie tablicy do ściany lub podłogi oraz dobór śrub i kołków 
definiuje administrator miejsca jej użytkowania.

Nie montuje się haków tylko do tablicy cieni.
Nie montuje się tablicy cieni na dystansach bez ramy.

Haki mogą być zamontowane do ściany (poprzez tablicę) lub do 
poprzeczki w ramie.

MONTAŻ TABLIC I HAKÓW

Tablica przytwierdzona do ramy ze stali nierdzewnej za pomocą nitów ze stali 
nierdzewnej. Do ramy przyspawane są zawiasy i blokada. Pozwala to otwierać 

ramę, aby móc umyć ją z tyłu oraz ścianę. Montaż do ściany w miejscu zawiasów 
i blokady - posiada otwory montażowe. 

Każda rama posiada standardowo 2 poprzeczki. Haki są montowane do 
poprzeczek. Dodatkowe poprzeczki opcjonalne w przypadku potrzeby montażu 

większej ilości haków.

Brak śrub montażowych w zestawie.

Haki mogą być zamontowane wraz z tablicą lub wykonane otwory do haków - 
zgodnie z życzeniem Klienta. 

TABLICA NA RAMIE MOCOWANEJ DO ŚCIANY NA ZAWIASACH

Montaż tablicy na zawiasach do ściany po stronie klienta.

TABLICA NA RAMIE MOCOWANEJ DO ŚCIANY
Tablica przytwierdzona do ramy ze stali 

nierdzewnej za pomocą nitów ze stali 
nierdzewnej. Rama mocowana (wkręty, śruby) 

do ściany nieruchomo. Każda rama posiada 
standardowo 2 poprzeczki. Haki są montowane 

do poprzeczek. Dodatkowe poprzeczki 
opcjonalne w przypadku potrzeby montażu 

większej ilości haków.

Montaż tablicy na ramie do ściany po stronie Klienta. Brak śrub montażowych 
w zestawie.

Otwory montażowe (do ściany) w ramie/tablicy na zamówienie - trzeba podać 
ich rozmieszczenie. Haki mogą być zamontowane wraz z tablicą lub wykonane 

otwory do haków - zgodnie z życzeniem Klienta. 

Przykład poprzeczek z tyłu 
ramy/tablicy i hak przynitowany 
do poprzeczki poprzez tablicę.

TABLICA BEZ RAMY MOCOWANA 
BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY
Tablica mocowana bezpośrednio kołkami 
do ściany, haki montowane do ściany 
(poprzez tablicę) kołkami. 

Montaż tablicy i haków do ściany po 
stronie Klienta. 
Brak śrub montażowych w zestawie.
Rekomendowana minimalna odległość 
kołków od siebie 20-30 cm. 

TABLICA NA RAMIE MOCOWANA DO ŚCIANY 
NA DYSTANSACH
Tablica przytwierdzona do ramy ze stali 
nierdzewnej za pomocą nitów ze stali 
nierdzewnej. Każda rama posiada standardowo 
2 poprzeczki. Haki są montowane do 
poprzeczek. Dodatkowe poprzeczki opcjonalne 
w przypadku potrzeby montażu większej ilości 
haków.

Montaż tablicy na ramie do ściany na dystansach po stronie Klienta.

Mocowanie ramy do ściany za pomocą dystansów (tulei) – rekomendacja 10 
równomiernie rozłożonych dystansów do tablic 100 x 200 cm i większych; 8 
dystansów do tablic 60 x 200 cm oraz 90 x 200 cm.

Otwory montażowe pod dystanse w ramie/tablicy na zamówienie - trzeba podać 
ich rozmieszczenie. Haki mogą być zamontowane wraz z tablicą lub wykonane 
otwory do haków - zgodnie z życzeniem Klienta. 

Brak śrub montażowych w zestawie. Tuleje dystansów zamawiane są osobno.

ŚRUBA Z KOŁKIEM MOCUJĄCA TABLICĘ

ŚRUBA Z KOŁKIEM MOCUJĄCA HAK DO  ŚCIANY PRZEZ TABLICĘ

TABLICA

ŚCIANA

ŚRUBA Z KOŁKIEM MOCUJĄCA RAMĘ POPRZEZ TABLICĘ

NIT MOCUJĄCY HAK DO POPRZECZKI RAMY
POPRZEZ TABLICĘ

NIT MOCUJĄCY TABLICĘ DO RAMY
 

TABLICA

RAMA

ŚCIANA
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UTRZYMANIE I GWARANCJA 

Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie tablice cieni w obrębie zakładu produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym 
bezpieczeństwu produkcji. Należy ustanowić metody i częstotliwość czyszczenia oraz dezynfekcji i ich efektywność. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo 
produkowanej żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością właściciela procesu jest, aby zużycie sprzętu było weryfikowane 
i aby był on wymieniany, kiedy to konieczne. Wszelkie inne rozwiązania sposobu montażu tablic cieni, odbiegające od zarekomendowanych w instrukcji są niewskazane i będą wykonywane na 
odpowiedzialność Klienta..  

Gwarancja zgodnie z warunkami przedstawionymi przez SALMON HYGIENE. SALMON HYGIENE nie gwarantuje, 
że dostarczone towary są odpowiednie dla celów, w jakich nabywca chce ich używać. Porady techniczne są 
udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, ale SALMON HYGIENE nie ponosi za nie odpowiedzialności.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA  
 

MAGAZYN SUROWCÓW

Nanieś preparat dezynfekujący.

 
 

Zabrudzenia spłucz wodą.

 
 

Nanieś preparat myjący
i wyczyść szczotką.
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Pamiętaj o umyciu tyłu tablicy.

 

Gdy tablica ma wózek, pamiętaj o umyciu kół i ramy.
  
 

TABLICA NA RAMIE NA WÓZKU
Tablica przytwierdzona do ramy ze stali 

nierdzewnej za pomocą nitów ze stali 
nierdzewnej. 

Rama jest mocowana do wózka na czterech 
kółkach - 2 kółka skrętne plus 2 z blokadą. 

Wszystkie posiadają odbojniki.  

  Każda rama posiada standardowo 2 poprzeczki. Haki są montowane do 
poprzeczek. Dodatkowe poprzeczki opcjonalne w przypadku potrzeby montażu 

większej ilości haków.

Koła do wysyłki dołączane są osobno i montowane do wózka przez Klienta.

 Do ramy można zamontować tablice z obydwu stron (w takim samym rozmiarze           
i dla takiego samego układu poprzeczek pod haki).

Haki mogą być zamontowane wraz z tablicą lub wykonane otwory do haków - 
zgodnie z życzeniem Klienta. 

Tablica przytwierdzona do ramy ze stali nierdzewnej za pomocą nitów ze 
stali nierdzewnej. Rama jest mocowana do podstawy, którą można 
przytwierdzić do podłoża na trwałe w wybranym miejscu (posiada otwory 
montażowe) lub pozostawić mobilną. 

TABLICA NA RAMIE NA STOJAKU

Każda rama posiada standardowo 2 poprzeczki. Haki są montowane do 
poprzeczek. Dodatkowe poprzeczki opcjonalne w przypadku potrzeby 
montażu większej ilości haków.

Do ramy można zamontować tablice z obydwu stron (w takim samym 
rozmiarze i dla takiego samego układu poprzeczek pod haki).

Montaż tablicy na stojaku do podłoża po stronie Klienta. Brak śrub 
montażowych w zestawie.
 

Haki mogą być zamontowane wraz z tablicą lub wykonane otwory do haków 
- zgodnie z życzeniem Klienta. 


