Montážní návod pro přímá schodiště
Blahopřejeme Vám k zakoupení schodů od firmy COMMODUM spol. s r.o a přejeme Vám mnoho
radosti z jejich užívání. Pozorně si přečtěte tento návod, abyste předešli možným chybám při montáži
schodů.

Příprava:
Pomůcky při montáži, které nejsou součástí balení:
- gumové kladivo
- montážní klíč č.13
- imbusový klíč č.8
- montážní silikon v kartuši + pistole
- lepidlo na dřevo (jen pro lepení kolíků)

1. Montáž přímého schodiště:
Dlouhou schodnici položíme na zem frézováním nahoru (viz obrázek).
Použití silikonu:
KROK 1
Do drážek ve schodnicích naneseme pistolí
větší množství silikonu (aby schody časem
nezačaly vrzat). Pokud dojde k přetečení
silikonu, můžeme jej po zaschnutí
jednoduše
odtrhnout;
v případě
manipulace se silikonem před jeho
zatvrdnutím ušpiníte povrch schodiště.
KROK 2
Pokud
se
jedná
o
schodiště
s podstupnicemi, je nutné nanést silikon i
do drážek na spodní straně jednotlivých
stupňů.
KROK 3
Silikon nanášíme postupně na jednotlivé
montované stupně, aby nedošlo
k předčasnému vytvrzení silikonu.

Použití kování:
KROK 4
Jestliže je na spodní straně stupně vyvrtaná díra,
zpevníme stupeň kováním.
KROK 5
Provlečeme imbusový šroub z venkovní strany
schodnice a ze spodní strany stupně.
KROK 6
Provlečeme podložku ve tvaru písmene „U“ a
dotáhneme maticí s montážním klíčem č.13.
KROK 7
Po kompletním zhotovení jedné strany narazíme na
sestavenou část druhou schodnici bez sloupku a
dotáhneme stejným způsobem.
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2. Montáž zábradlí:
A) montáž sloupků
KROK 7
Pokud se jedná o schodiště se zábradlím, musíme připevnit sloupky ke schodnici.
Připevnění sloupku ke schodnici není složité. V kování je obsažena závrtná matice, která se nejdříve
utáhne imbusovým klíčem do čela schodnice a poté teprve připasujeme sloupek a dotáhneme
imbusovým šroubem. Pokud v balení není obsažena závrtná matice se šroubem, je sloupek připevněn
vruty a postup zůstává stejný
KROK 8
Spodní sloupek připevňujeme na schodnici z čela, můžeme ho tedy přišroubovat jako poslední.
KROK 9
Horní sloupek podle typu schodiště také připevňujeme z čela, ale může být zafrézovaný pro případný
stupeň či podstupnici.

B) instalace zábradlí
KROK 11
Prvním krokem při instalaci zábradlí je přiložení obložky na schodnici.
KROK 12
Do čela madla utáhneme závrtnou matici imbusovým klíčem č.8.
KROK 13
Do vyvrtaných děr naneseme lepidlo a vložíme kolíky.
KROK 14
Nasadíme všechny stojky (aneb výplně zábradlí) na obložku (opět s lepidlem) a narazíme madlo, které
máme připraveno s kolíky stejně jako spodní obložku.
KROK 15
Madlo připevníme ke sloupkům imbusovými šrouby M8x70.
KROK 16
Následně připevníme zábradlí ke schodnici a sloupkům.

3. Dokončení montáže schodiště
KROK 17
Spojené díly postavíme a přisuneme k hraně výstupní podlahy.
KROK 18
Schodnici připevníme vhodným kováním do stěny nebo do podlahy. Vzhledem k velké škále
stavebních materiálů a konstrukcí, není toto kování součástí balení.
KROK 19
Vrtání na schodnicích a stupních zakryjeme krytkami 15mm a 40mm které můžeme zalepit na silikon
tak, aby nevypadly.

2

