Návod k montáži

Plastový držák stropní
Počáteční bod
5 - 10 cm
Rozteč mezi držáky
50 - 80 cm

Ze všeho nejdříve si určíme vzdálenost od okna
kvůli případným překážkám (okenní klika, radiátor, atd.) minimálně však 4 cm od zdi.
Na stropě vytvoříme nejlépe pomocí laseru linku,
do které budeme značit body pro vyvrtání díry
pro stropní držák. Nebo si body odměříme pomocí
metru od zdi.0

Do vymezené oblasti pro kolejnici si vyznačíme
počáteční a koncový bod, který by měl být
v rozmezí 5 - 10 cm od okraje proﬁlu, zbývající
počet držáků by měl být v rozteči 50 - 80 cm.
Doporučujeme se podávat na uvedený příklad.
V případě dvouřadého provedení (záclona + závěs)
pak doporučujeme dodržet rozestup mezi kolejnicemi 6 cm, aby se mohla záclona i závěs volně
pohybovat.
Rozestup
6 cm

Pokud máme vyvrtány všechny díry můžeme nacvaknout držáky na kolejnici. Rozmístíme si je přibližně do míst odpovídajících vyvrtaným dírám.
Nacvaknutými držáky se dá po kolejnici pohybovat.

Při instalaci je důležité používat
šrouby s půlkulatou hlavou.
Šrouby se zápustnou hlavou
mají tendenci, při použití nepřiměřené síly, rozlomit držák
vejpůl.
Při instalaci do sádrokartonu použijete sádrokartonové hmožděnky (nejsou součástí balení!).

Koncový bod
5 - 10 cm

Příklad:
5 cm

Vrták do zdi
Ø 6 mm

63 cm

63 cm

63 cm

5 cm

Instalujeme-li 2 m dlouhou kolejnici.
Máme k dispozici 4 ks držáků. Odměříme si počáteční a koncový bod 5cm
z každé strany. Vzdálenost kolejnice
se nám snížila o 10 cm na 190 cm.
Přičteme ke zbylým držákům jedničku
a vydělíme vzdálenost.
190 : 3 = 63,33 cm
Výsledkem je rozteč mezi zbývajícími
držáky.
Jedním držákem, zhruba v polovině
celkové délky kolejnice, prostrčíme
šroub a napevno přichytíme kolejnici
ke stropu. Rozmístíme zbývající držáky podle vyvrtaných děr a lehce
.
přišroubujeme
elektrickým
šroubovákem
a poté ručně
dotáhneme,
aby nedošlo k
rozlomení držáků.

Počáteční bod
5 - 10 cm

Rozteč mezi konzolkami
50 - 80 cm

Určíme si. výškovou hladinu nad oknem
( minimálně 10 cm s ohledem na překlad).
Na stěně si vytvoříme nejlépe pomocí laseru linku,
do které budeme značit body pro vyvrtání děr pro
konzolky. Nejsnadnější cesta je přiložit konzolku
na linku laseru a obkreslit si díry na stěnu. Kvůli
případným překážkám (okenní klika, radiátor, ventilačka atd.) jsme si délku konzolky zvolili již před
instalací.
Do vymezené oblasti pro kolejnici si vyznačíme
počáteční a koncový bod, který by měl být
v rozmezí 5 - 10 cm od okraje proﬁlu. Ke zbývajícímu
počtu
konzolek
přičteme
jedničku
a dostaneme tak počet mezer mezi již označenými konzolkami. Tímto počtem vydělíme vzdálenost mezi koncovými body a dostaneme tak vzdálenost mezi konzolkami, které mají být označeny.
Doporučujeme se podívat na uvedený příklad.
V případě dvouřadého provedení (záclona + závěs) pak doporučujeme dodržet minimální rozestup mezi kolejnicemi 6 cm, aby se mohla záclona
i závěs volně pohybovat.
Rozestup
6 cm

Pokud máme vyvrtány všechny díry, přišroubujeme konzolky na svá místa a můžeme nacvaknout
kolejnici na držáky, které jsou již součástí konzolek. Pro zacvaknutí musí být plastový držák volný
po zacvaknutí šroubek dotáhneme. Začneme od
prostředka a postupujeme ke stranám Způsob je
naznačen v obrázku níže.

Koncový bod
5 - 10 cm

5 cm

63 cm

Příklad:

63 cm

63 cm

5 cm

Instalujeme 2 m dlouhou kolejnici. Máme
k dispozici 4 ks konzolek. Odměříme si počáteční a koncový bod 5 cm z každé strany.
Vzdálenost kolejnice se nám snížila o 10 cm
na 190 cm. Přičteme ke zbylým konzolkám
jedničku a vydělíme vzdálenost.
190 : 3 = 63,33 cm
Výsledkem je rozteč mezi středy zbývajících
konzolek.

Min. rozestup
6 cm

Konzolka pro dvoukolejné sestavy = dva plastové držáčky
Minimální rozteč mezi kolejnicemi by měla být 6 cm, aby
se mohla záclona i závěs volně pohybovat.

Při instalaci je důležité používat šrouby s půlkulatou hlavou. Šrouby
se zápustnou hlavou mají tendenci,
při použití nepřiměřené síly, rozlomit
držák vejpůl. !!! Pokud máte drolivější
zeď (může dojít ke spojení horních
děr), doporučujeme vyzkoušet uchycení konzolky pouze 2 šrouby
(nahoře a dole), nebo použít chemickou kotvu.

