
Modulové schody HAMBURG se zábradlím 
- montážní návod

Montáž schodů provádějte v pořadí odshora dolů.

Každý schod (schodišťový modul) je možné navýšit o 3 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 (Fig 1). 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 
18,5 - 20 cm, nastavte protikus D tak, že otvor je nahoře. Ale jestliže je 
výška 20 - 21,5 cm, 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). Důležité je dodržovat přesně 22,5° 
neboť přesnost nastavení má vliv na zbytek konstrukce schodiště tím, že zajistí 
správnou polohu nášlapu v ohybu schodiště. 

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 (stejná vzdálenost x) 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.

Zde je diagram nášlapů, který Vám pomůže dát je do správné 
polohy.





Montáž zábradlí

Vyvrtejte schody ze shora pro umístění kovového sloupku. Otvory mají mít 11 mm v průměru a mají být umístěny 30 mm od přední strany a 
30 mm od boční strany. Schody v ohybu vyvrtejte (viz Fig. 17).  Doporučujeme při vrtání umístit pod každý schod kousek dřeva, aby nedošlo 
k vyštípnutí.                                                                                 

Povšimněte se, že pro zábradlí máte 2 finální volby(Fig. 13-14). Použijte úpravu viz Fig. 12, jestliže rozložení schodů znamená umístění 
sloupku na druhém nášlapu odshora. Jestliže je sloupek na třetím nášlapu odshora, použijte úpravu viz Fig. 14.

Nasaďte sloupky podle ilustrace (Fig.7).

Jakmile jsou všechny sloupky namontovány, je nutné vytvarovat výplně zábradlí a flexibilní madlo tak, aby kopírovaly rozložení schodiště. To 
Vám usnadní zbytek montáže.

Jestliže jsou výplně a madlo příliš dlouhé, je nutné je zkrátit na správnou délku. Doporučujeme při tom začít nastavením nahoře a zkrácení 
provést dole po montáži.

Jakmile je výplň vytvarována tak, aby kopírovala tvar schodiště, připojte fitingy(M). Poté je připevněte k sloupkům(Fig.8). Začnětete druhou 
výplní odshora a další směrem dolů. Nejvyšší výplň(první odshora) nasaďte až poté, co namotujete madlo.

Potom namontujte madlo(Fig. 8-9-10-11-12). Přdvrtejte 3 mm vrtákem pro vruty(W). Sestavte madlo podle Fig. 9-10-11.

Nyní zkraťte zábradlí na správnou délku k prvnímu nášlapu a zakončete nasazením koncových krytek k výplním zábradlí (Fig. 12).

Jestliže máte u schodiště vyzděné zábradlí, namontujte jej v patře s použitím 3 samřezných vrutů (D1) a hmoždinek (C1) (viz Fig. 15).

Namontujte velký nástěnný úhelník (U) pod velký rohový nášlap č.3 v případě o čtvrtinu zatočených schodů (Fig. 16). V případě o polovinu 
zatočených schodů, namontujte 2 úhelníky(každý jeden na rohovém nášlapu). Pro rovně tvarovaní schody umistěte fiting v polovině 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!




