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BASEL - tvar nášlapu



Montážní návod 

PŘÍPRAVA (A)

- Zvolte vhodný tvar schodů – (viz : příklady – str.4.)
- Pro výpočet výšky stupně použijte níže uvedený vzorec:
výška podlaží (od úrovně spodní podlahy k horní hraně podlahy v horním podlaží) / počet 
převýšení. 
Počet převýšení = počet nášlapů + 1.

Příklad:
Výška podlaží = 263 cm
12 převýšení = 11 nášlapů + 1
263cm / 12 = 21.91 cm
21.91 cm = výška převýšení

- Jestliže je úhel nášlapů jdoucích po sobě větší než  20º , mohou být nášlapy položeny na stejnou 
stranu. Viz: Obr. (A2)

MONTÁŽ (1-14)

Pozor! Schody montujte shora dolů

- Zahajte montáž schodů – Obr. (1)
- Nezapomeňte kontrolovat výšku každého převyšení
- Nezapomeňte sestavovanou konstrukci podepřít dočasně během montáže (na úrovni čtvrtého 
modulu shora) Obr. (3)

Obr. (4): 
Sestavte dva poslední moduly  dle obrázku,  před konečnou instalací – ale nedotahujte. 
Následně je umístěte do správné polohy a nastavte správné převýšení.

Obr.: (7)
Montáž nášlapů:
Položte horní nášlap širší stranou směrem k zábradlí. Následně montujte stupně orientované 
střídavě širší a užší stranou směrem dolů.

UPOZORNĚNÍ! Před montáží je vhodné navrtat nášlapy v místech, kde budou umístěny sloupky 
zábradlí. Můžete použít přiloženou šablonu (str.8). Umístěte  nášlapy ve středu nosné konstrukce 
sestavené z modulů, prověřte vzdálenost (X) – Obr. (7) a  (Y) – Obr. (8).

UPOZORNĚNÍ! Jestliže je úhel nášlapů jdoucích po sobě větší než  20º, mohou být nášlapy položeny 
na stejnou stranu. Viz: Obr. (A2) str. 6.

Obr. (9-13), (14):
Montáž zábradlí:
Začněte od nejvyššího nášlapu a upevněte sloupky zábradlí na každém druhém nášlapu. Upevněte 
horní sloupek do podlahy v horním podlaží, dále namontujte madlo a ocelovou výplň (Obr. 14).

UPOZORNĚNÍ! Celé zábradlí musí být namontováno PŘED dotažením ocelové výplně.
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Montážní souprava obsahuje závitník pro případné vyčištění závitů.

4

CZ



(nášlap)

(nášlap)+1              H min                     H max 

5



6



7



8



9



10



11

ROME / BASEL
Montážní návod pro zábradlí na galerii
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