Modulové schody BERLIN - se zábradlím
- Montážní návod -

Montáž schodů provádějte v pořadí odshora dolů.
Každý schod (schodišťový modul) je možné navýšit o 4 cm.
Před započetím montáže, vypočtěte výšku schodu pro každý schod. Toto lze
stanovit vydělením výšky podlaží (podlaha-podlaha) počtem schodů. Počet
převýšení je stejný jako počet schodů + 1 schod.
Příklad:
Výška: podlaha - podlaha = 252 cm, převýšení (11 schodů + 1)
252 cm děleno 12 = 21 cm, což je výška schodu
Montáž:
Vzdálenost (z horního okraje podlaží) vypočítané výšky převýšení +
tlouštka jednoho schodu (např. schod 4 cm silný plus kalkulovaná výška 21
cm = 25 cm). Toto je horní výška umístění pro horní okraj podpěry schodu
u horního modulu. Připojte horní prvek k betonové podlaze s použitím
hmoždinky a 8 mm šroubu s hexagonální hlavou (8 mm vrut s hexagonální
hlavou), v případě dřevěné konstrukce bez použití hmoždinky. Než modul
finálně připevníte, zkontrolujte správnost vyrovnání modulu použitím
vodováhy.
Pod horní element můžete umístit tvrdý korek, abyste potlačily hluk.
Nyní namontujte ostatní články odshora dolů. Při tomto kroku použijte fiting
H, který Vám usnadní montáž. Do fitingu vložte protikus D a vsuňte do
článku (Fig.2). Fiting H vysuňte jakmile jsou články spojeny. Stejný postup
platí pro ostatní články.
Dodržujte přesně vypočítanou výšku (dobrá rada je použít kus dřeva
jako šablonu s přesnou délkou odpovídající převýšení). Jestliže je výška
185-190 mm, použijte protikus E tak, že otvor je nahoře. Ale jestliže je
výška 220 - 225 mm otvor musí být dole. Je důležité stáhnout k sobě
pevně všechny články použitím pérové podložky (B1). Jednotlivé moduly
nastavte podle požadovaného rozložení/rozvinutí. V případě pochybností
nasimulujte situaci s pomocí dílu (I).

Vypodložte vzniklou konstrukci článků sloupkem (Fig.3).

Chcete-li nastavit schody se zatočením o 1/4, pootočte poslední 3 středové
moduly a podlahový modul o 22,5° s použitím dílu (I). Prvních 5 schodů by mělo
být orientováno stejným směrem. Při pohybu po schodech buďte pak opatrní.
Jestliže jse se rozhodli pro tento tvar, při pohybu po schodech buďte opatrní.
Schody je možné také montovat do mírné zatáčky. Fig.14 ukazuje 5 příkladů.
Horní modul připevněte s pomocí hmoždinky a šroubu s hexagonální hlavou do
betonu. V případě dřevěných konstrukcí bez hmoždinky.

Dřevěné nášlapy připevněte vruty (K) s použitím bitu (A1).
Umístěte dřevěné nášlapy na podpůrnou konstrukci a označte jejich
polohu. Je důležité přesně označit jejich polohu, aby nášlapy byly
správně namontovány. Fig.6 ukazuje, jak lze umístit nášlapy paralelně a
Fig.5 ukazuje, jak podélně vycentrovat nášlap (stejná vzdálenost y).
Po vyznačení poloh nášlapů předvrtejte 3,5 mm vrtáčkem otvory do
hlobky 35 mm. Doporučujeme při vrtání použít vymezovací zarážku, aby
nedošlo k provrtání nášlapu.

Montáž zábradlí
Vyvrtejte každý druhý schod směrem nahoru pro umístění kovového sloupku. Otvory vrtejte vrtákem 11 mm a v místě vzdáleném 30 mm od okrajů
nášlapu. Použijte vrtací šaplonu (Fig.13). Jestliže je zábradlí umístěno na levé straně, nasaďte šablonu horní stranou dolů. Doporučujeme při vrtání
umístit pod každý schod kousek dřeva, aby nedošlo k vyštípnutí. Nasaďte sloupky jak ukazuje ilustrace (Fig.7).
Jakmile jsou namontovány sloupky, vytvarujte výplně (lanko) a všechny spojovací prvky a klouby tak, aby kopírovaly běh schodů. To Vám usnadní
zbytek montáže (Fig.8).
Ocelová lanka a madlo mohou být příliš dlouhá, v tom případě by měla být příslušně zkrácena. Délky doporučujeme zkracovat dole poté, co jsou
prvky zábradlí nahoře ve správné poloze.
Jakmile jsou vytvarována lanka (s během schodů), nasaďte fitingy (M) a pak je připevněte ke sloupkům jak je ukázáno na (Fig.9). Začněte montáž
s druhým lankem od shora. Horní lanko namontujte až po připevnění madla.
Namontujte madlo (Fig. 9-10+12). Předvrtejte vrtáčkem 3 mm pro vruty (V). Před sestavením madla prostudujte Fig.10.
Nyní zkraťte zábradlí na správnou délku u prvního nášlapu. Nezapomeňte nasadit koncovky na lanka (Fig.12).
Jestliže máte zábradlí na galerii, namontujte jej do podlahy v patře použitím 3 samořezných vrutů (D1) a hmoždinek (C1) pro každý sloupek
(viz Fig. 12a).
V závislosti na příkladech zatížení nemůžeme vyloučit, že může dojít k trvalému prohnutí prostřední části schodiště. To však nemá žádný vliv na
užívání schodiště.
Po ukončení montáže je důležité zkontrolovat všechny komponenty a přesvědčit se, že všechny vruty a šroubky jsou patřičně dotaženy. Schodiště
je třeba opět takto zkontrolovat po uplynutí 3 - 4 měsíců, kdy jsou užívány!
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Zábradlí je možné montovat na obě strany pravou i levou u rovného běhu. Jestliže je běh schodů zatočený, doporučujeme
umístit zábradlí na vnější stranu. V případě, že zvolíte vnitřní stranu schodiště, budete mít potíže s umístěním zábradlí a to při
montáži madla a výplní.

