Inštalácia schodov
UPOZORNENIE
Schody musia byť namontované potom ako bolo
namontovaná a upevnená štruktúra

5 skrutiek
4 skrutky
3 skrutky

Pripevnite na prednej strane
dosku so skrutkami

Spravte
merania od
rohu

a, Skontrolujte základ pod schodmi

Musí byť horizontálne

Musí byť čistý

Musí pokrývať celý priestor pod schodmi.
Na oboch stranách rohu, vyznačte
umiestnenie dosiek s podložkami, potom ich
pripevnite (skrutky 5x50).Vyvŕtajte otvory
pre priechod otvorov (priemer 63mm).
Vertikálna doska – 19 mm pevná časť variabilnej
veľkosti
Horizontálna podložka – 8 mm flexibilná časť, mieriaca
100x750mm (môžu byť použité v dvoch hrúbkach)
Priemer diery = Ø63mm
The
stairs
mustsystém
be assembled
after
the
Upevnite
odsávací
fólie pod budúce
schody
structure has been adjusted and attached
a pripevnite ho v rohu.

Miesto
vŕtania

Spravte
merania od
rohu

Umiestnenie dosiek
a podložiek

b, Ohnite vrchný schod a pripevnite so skrutkou
k veľkej doske (skrutky 6x30), použite proti dnu. Ak
to je nevyhnutné orežte stúpačke spodok štruktúry
(A) a orežte prebytočný panel za schodmi (B).
Potom upevnite 2 odsávacie hadice fólie
a pripevnite ich k prvému schodu (nad hranicou).

5 nerezové
skrutky

c, Namontujte vrchný nášľap schodu
s vrúbkovanou 80 mm priemernou hadicou (2
5x50 skrutky – diery vyvŕtané v závode).
Pripevnite so skrutkami na podložku v rohu (5x50
skrutky) a pripevnite podložky na ďalší schod
(5x50 skrutky – označenie aplikované v závode).
Dbajte na to, aby hadice odsávacieho systému
boli správne v rohu schodov a podložky sú
rozmiestnené v okolí celej stúpačky.

Značenie
d, Potom ohnite prostredný schod, pripojte
k doske (3 5x50 skrutky) a pripojte nášľap
k podložke so skrutkami, nastavte zakrivenie na
vrchnom schode (5x50 skrutky). Potom
umiestnite podložky na ďalší schod (5x50 skrutky
– označenie aplikované v závode).

Značenie

4 nerezové
skrutky

e, zopakujte úkon posledného kroku

3 nerezové
skrutky
f, nasaďte lištu schodov (tvary orezané do
veľkosti v závode)

Lišta schodov

Schody

Bazén

Kraj schodov

UISTITE SI ORIENTÁCIU!

g, Skontrolujte kolmosť schodov:
Zmerajte diagonálne 1,66m od rohu. Musí to
byť 2,36m (spravte roh menší alebo väčší
v prípade, že je hodnota odlišná). Tiež
skontrolujte rozmer schodov.

h, Nakoniec pripevnite nášľapný schod so
skrutkami na každej komore (5x50 skrutky),
udržujte dĺžku schodu na 30cm použitím
meracej tyče napríklad (+/- 5mm).

8.

Strmene a schody

9.

Pripojenie odsávania fólie

Pripevnite odsávacie hadice k rozdielnym
odsávacím vývodom:
tri v schodoch
tri v ďalších rohoch bazéna
Zaistiť pred znečistením pri betónovaní.

10.

Spevnenie dna

Diera
Položte väzby roxorov, ktoré musia pretínať
vertikálne strmene.
Nakoniec umiestnite kari sieť na spojovacie
roxory, zvýši to malé kopy betónu (6cm
vysoké). Použite PAF-C spojovaciu kari sieť
(200x200mm/ priemer 4.5mm).

