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Symmetry Návod k montáži zábradlí – 1,83 m a 2,44 m – Rovné

Seznam součástí zábradlí pro část s délkou 1,83 m:
Maximální délka mezi sloupkovými návleky je 1,7 m.
Krytka
sloupkového
návleku

Horní konzola
zábradlí

Sloupkový
návlek

Horní část zábradlí Profil s průřezem H
horní části zábradlí

Hranaté
sloupky

Základová patka
sloupkového návleku
Spodní konzola
zábradlí

Nosná podložka

Seznam součástí zábradlí pro část s délkou 2,44 m:

Spodní část
zábradlí

Maximální délka mezi sloupkovými návleky je 2,3 m.
Krytka sloupkového
návleku

Horní část zábradlí

Profil s průřezem H
horní části zábradlí

Horní konzola
zábradlí

Hranaté
sloupky

Sloupkový
návlek

Základová patka
sloupkového návleku

Spodní část zábradlí
Nosné
podložky

Spodní konzola
zábradlí

Poznámka: Délky zábradlí se mírně liší z důvodu výrobních procesů. Dbejte na to, aby bylo zábradlí před
uchycením zkráceno na správnou délku, aby se otvory nacházely uprostřed mezi jednotlivými sloupky.
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Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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Potřebné nářadí a materiál:
Horní profil zábradlí

•
•
•
•
•
•

Elektrická vrtačka
Ochrana očí
Měřicí pásmo
Vodováha
Trojúhelník se stupnicí
Pokosová pila

•
•

Tužka
Posuvné měřítko

Spodní profil zábradlí
Před montáží zábradlí: Nahlédněte do místních zákonů o zástavbě ohledně požadavků na zatížení a požadavků na spodní prostor pro zábradlí. Všechny
nosné konstrukce musí splňovat požadavky platných stavebních zákonů. Sousedská sdružení a/nebo památkově chráněné oblasti mohou regulovat
velikost, umístění a typ zábradlí. Pokud místní úřady a legislativa vyžadují povolení, požádejte o něj. Splnění všech požadavků zajistěte před zahájením
montáže. Místní stavební předpisy vždy nahrazují jakékoli doporučené postupy a hodnoty uvedené v tomto návodu k montáži. Tento návod k montáži
slouží jako obecný zdroj informací a je založen na běžných postupech používaných při montáži zábradlí.
Pokud je délka horní a spodní části zábradlí větší než vzdálenost mezi sloupky, odřežte konce horní a spodní části zábradlí tak, aby byla zachována
rovnoměrná vzdálenost mezi sloupky. Před montáží spodní části zábradlí nasuňte na každý sloupek základovou patku sloupkového návleku a bezpečně
ji uchyťte na svém místě.

ANO

NE
Alespoň 38 mm od konce zábradlí ke sloupku

Montáž zábradlí: Zkraťte oba konce zábradlí tak, aby byla zachována rovnoměrná vzdálenost mezi sloupky. Je velmi důležité zajistit, aby stopa po odřezání
po montáži nenarušovala sloupky. Linie řezu upravte tak, aby byla zachována rovnoměrná vzdálenost mezi sloupky.
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Změřte vzdálenost mezi sloupky pro spodní
část zábradlí. Vystřeďte sestavu otvorů a poté
vyznačte místa řezání. Zkontrolujte, zda vše
sedí.

3

5,5 mm

Vyrovnejte spodní část zábradlí s horní částí
zábradlí. Označte a zkraťte na délku.
Poznámka: Před montáží zábradlí zkontrolujte,
zda jsou sloupky kolmé a vyrovnané.
Zakryjte sloupky 10 x 10 cm nebo konzolu
pro povrchovou montáž Fiberon sloupkovým
návlekem a zkontrolujte odstup. Sloupky musí
být kolmé v obou směrech. Nasaďte základovou
patku sloupkového návleku na návlek a posuňte
ji dolů na povrch terasy.

Vyrovnejte tyč s průřezem H s otvory
na zkrácené spodní části zábradlí. Vyznačte
délku spodní části zábradlí na tyči s průřezem H
a poté odečtěte 5,5 mm od této hodnoty na obou
stranách tyče s průřezem H (celkem 11 mm,
aby se zohlednila tloušťka horní konzoly) a
vyznačte. Odřežte tyč s průřezem H a odložte ji
bokem. Budete ji potřebovat až v kroku 7.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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4

7

11

Vyrovnávací profil

Zasuňte vodítko sloupků na opačnou stranu
sloupků. Vložte horní stranu sloupků zcela
do kanálu v hliníkové tyči s průřezem H.
Strana dvora

Strana terasy

Poznámka: Před montáží zkontrolujte, zda
je správně umístěna spodní část zábradlí.
Spodní část zábradlí je vybavena vyrovnávacím
profilem na horní straně a měla by se nacházet
na straně zábradlí směřující do dvora, naproti
straně směřující k terase.

8

Pomocí integrované šablony pro šrouby
zabezpečte pomocí dodaných samořezných
šroubů vel. 4,8 mm x 16 mm.
12

5

Změřte a nařežte všechny sloupky na potřebnou
délku. Sejměte vodítko sloupků z krabice
zábradlí. Položte jej na rovnou podložku a
vložte sloupky do příslušných otvorů.

Přiložte horní strany sloupků těsně k vnitřní
straně horní tyče s průřezem H. Vystřeďte
sloupky pod otvory šroubů pro boční montáž.
Pracujte z jednoho konce na druhý a uchyťte
každý sloupek pomocí dodaných šroubů
s plochou hlavou vel. 4,2 mm x 38 mm.
Nepřetahujte.

9

6

Vyhledejte šablonu spodní konzoly Symmetry
(je součástí kartonové krabice sloupkového
návleku a nachází se uvnitř krabice soupravy
zábradlí). Umístěte a uchyťte spodní konzoly
pomocí šablony pro spodní konzolu. Dbejte na
to, aby byla dlouhá strana konzoly na straně
sloupku směřující k terase. Šablona vytvoří pod
spodní částí zábradlí mezeru o šířce 7,6 cm.

13

Poznámka: Konzoly ukazují, která strana bude
otočena k terase.

10
Vyrovnejte spodní část zábradlí se sloupky
na stejném konci, kde se nachází vodítko
sloupků.
Začněte z jednoho konce, přidržte každý
sloupek těsně u vyrovnávacího profilu
na spodní straně zábradlí a přichyťte sloupky
ke spodní části zábradlí pomocí dodaných
šroubů vel. 4,8 mm x 38 mm. Nepřetahujte.

3

Zasuňte horní konzoly do dutiny hliníkové tyče
s průřezem H. Vezměte v úvahu směrové šipky.

V případě potřeby změřte a zkraťte nosné
podložky na potřebnou konečnou délku.
Připevněte nosné podložky k držáku pomocí
dodaného šroubu s plochou hlavou.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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14

16

Přibližný střed na části zábradlí
se sudým počtem sloupků

Opatrně umístěte předem sestavenou výplň
zábradlí mezi sloupky a poté ji pomalu spusťte
na spodní konzoly, dokud nebude úplně
usazena.

19

Umístěte horní část zábradlí nad sestavu výplně
a opatrně ji spusťte na své místo.

20

17

Odhadem 1/3 a 2/3
při sudém počtu sloupků
Začněte od jednoho konce zábradlí a připevněte
horní část zábradlí pomocí dodaných šroubů
48 mm mezi sloupkem a prvním vnitřním
sloupkem (pokud je na to místo), ve středu
horní části zábradlí a přibližně mezi každý druhý
a třetí sloupek výplně.

U částí zábradlí o délce 1,83 m umístěte nosnou
podložku a držák dovnitř spodní části zábradlí,
přibližně ve středu.
U částí zábradlí o délce 2,44 m umístěte dvě
nosné podložky a držáky dovnitř spodní části
zábradlí, přibližně v místech 1/3 a 2/3.

15

Vystřeďte tyč s průřezem H na sloupku a
zkontrolujte kolmost zábradlí.

21

18

Předvrtejte dva otvory 3 mm vrtákem. Dávejte
pozor, abyste neprovrtali horní stranu spodní
části zábradlí. Zajistěte dodaným šrouby
s plochou hlavou. Nepřetahujte.

Nasaďte zpět konzoly/spodní profil U a
zabezpečte je pomocí dodaných samořezných
šroubů vel. 4,8 mm x 64 mm.
Montáž dokončete přilepením koncovek
sloupku pomocí kvalitního lepidla určeného
k venkovnímu použití.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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3

6

Zabezpečte pomocí dodaných samořezných
šroubů vel. 4,8 mm x 64 mm. Nepřetahujte.

Změřte a nařežte všechny sloupky na potřebnou
délku. Sejměte vodítko sloupků z krabice
zábradlí. Položte jej na rovnou podložku a
vložte sloupky do příslušných otvorů.

7
4
1
Vyrovnávací profil

Strana dvora
Strana terasy

Strana dvora

V případě montáže pod úhlem bude nutné
konzoly namontovat s šikmým okrajem
na straně zábradlí směřující k terase.
Poznámka: To je opak vůči tomu, co je uvedeno
na konzolách pro montáž zábradlí základní
řady.

Strana terasy

Poznámka: Před odřezáním úhlu spodní části
zábradlí zkontrolujte, zda je správně umístěna
spodní část zábradlí. Spodní část zábradlí
je vybavena vyrovnávacím profilem na horní
straně a měla by se nacházet na straně zábradlí
směřující do dvora, naproti straně směřující
k terase.
5
Sestavte výplň vyrovnáním spodní části
zábradlí se sloupky na stejném konci, kde se
nachází vodítko sloupků.

2

Začněte na jednom konci, přidržte každý
sloupek těsně u vyrovnávacího profilu
na spodní straně zábradlí a přichyťte sloupky
ke spodní části zábradlí pomocí dodaných
šroubů vel. 4,8 mm x 38 mm. Nepřetahujte.

5,5 mm–6,4 mm

8
Šablonu je možné stále použít ke stanovení výšky
konzoly. Postranní vyrovnání musí být přibližně
5,5 mm–6,4 mm mimo střed zábradlí ze strany
terasy pro úplnou instalaci pod úhlem 45 stupňů.
Poznámka: Pokud není konzola mírně posunuta,
může horní část zábradlí přečnívat přes čelní
stranu rohového sloupku a zasahovat do rohového
úkosu.

5

Vystřeďte sestavu otvorů ve spodní části
zábradlí mezi sloupky. Změřte a přeneste délku
a řezné úhly. Přeneste délku a úhel na horní
část zábradlí a odřežte. Při přenášení dílky a
řezných úhlů na tyč s průřezem H nezapomeňte
odečíst 5,5 mm od každého konce, aby bylo
k dispozici místo pro horní konzoly.

Zasuňte vodítko sloupků na opačnou stranu
sloupků. Vložte horní stranu sloupků zcela
do kanálu v hliníkové tyči s průřezem H.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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9

11

Sestavte a připevněte nosnou podložku podle
pokynů pro standardní rovné zábradlí.
Přiložte horní strany sloupků těsně k vnitřní
straně horní tyče s průřezem H. Vystřeďte
sloupky pod otvory šroubů pro boční montáž.
Pracujte z jednoho konce na druhý a uchyťte
každý sloupek pomocí dodaných šroubů
s plochou hlavou vel. 4,2 mm x 38 mm.
Nepřetahujte.

Umístěte sestavenou spodní část zábradlí,
sloupky a horní tyč s průřezem H nad spodní
konzoly a opatrně je spusťte na své místo.
Zabezpečte je pomocí dodaných šroubů vel.
4,8 mm x 64 mm.

12
10

NE

ANO

Umístěte horní část zábradlí nad sestavu výplně
a opatrně ji spusťte na své místo.
Zasuňte horní konzoly do dutiny hliníkové
tyče s průřezem H. Dbejte na to, aby se horní
konzola nacházela v mezích tyče s průřezem
H. Pokud je konzola mimo hranice, nebude
horní část zábradlí dosedat na tyč s průřezem
H a na konzolu. Zabezpečte pomocí dodaných
samořezných šroubů vel. 4,8 mm x 16 mm.

13

Začněte od jednoho konce zábradlí a připevněte
horní část zábradlí pomocí dodaných šroubů
48 mm mezi sloupkem a prvním vnitřním
sloupkem (pokud je na to místo), ve středu
horní části zábradlí a přibližně mezi každý druhý
a třetí sloupek výplně.
Montáž dokončete přilepením koncovek
sloupku pomocí kvalitního lepidla určeného
k venkovnímu použití.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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Maximální délka mezi sloupkovými
návleky měřená podél ochranného
zábradlí nesmí být o více než
12,7 cm kratší než plná délka.

1

Namontujte sloupky 10 x 10 cm na předem
určená místa, nasaďte sloupkové návleky a
zkontrolujte odstup. Sloupky musí být kolmé
v obou směrech. Nasaďte základovou patku
sloupkového návleku na návlek a posuňte ji
dolů na povrch terasy.

3

Přeneste úhel schodů na oba konce spodní
části zábradlí a odřežte spodní část zábradlí
na potřebnou délku a úhel. Ověřte pevné
uchycení a v případě potřeby proveďte úpravy.

4

2

Přeneste úhel schodů na sloupky a odřežte je
na požadovanou délku.
Stavební předpisy jsou velmi konkrétní z hlediska
přípustných úhlů a šířek. Je velmi důležité situaci
prodiskutovat s pracovníky místního stavebního
úřadu a vhodně naplánovat uspořádání schodů.
Pokud je to nutné, ponechejte odpovídající
prostor pro uchopitelné zábradlí.

5

Poznámka: Sklon schodů se může pohybovat
v rozmezí 30 až 37 stupňů.
Poznámka: Délky zábradlí se mírně liší
z důvodu výrobních procesů. Dbejte na to, aby
bylo zábradlí zkráceno na správnou délku.

Použijte podpěru 2,54 x 10 cm nebo podobnou
k přemostění alespoň tří schodů za účelem
stanovení úhlu jejich sklonu. Umístěte spodní
část zábradlí mezi sloupky schodů. Vystřeďte
sestavu otvorů mezi sloupky a ponechejte
alespoň 41 mm od konce zábradlí pro otvory
vnitřních sloupků.

7

Pokud je třeba zkrátit tyč s průřezem H, nejdříve
ji položte na bok tak, aby se otvory nacházely
co nejblíže k odřezané spodní části zábradlí.
Spodní část zábradlí by měla být umístěna
horní stranou nahoře. Vyrovnejte sestavu
otvorů se zkrácenou spodní částí zábradlí.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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6

9

Přeneste délku zkrácené spodní části zábradlí
na tyč s průřezem H.

7

Sejměte vodítko sloupků z krabice zábradlí.
Položte jej na rovnou podložku a vložte sloupky
do příslušných otvorů.

12

Poznámka:
sloupkem.

Šrouby

by

měly

úplně

projít

Postupně uchyťte zbývající sloupky – pracujte
směrem k druhému konci. Nepřetahujte.

10
13

Vyrovnejte koncový sloupek s předvrtaným
otvorem ve spodní části zábradlí.
Vyznačte úhel schodů na bok tyče s průřezem H
na obou koncích.
8

Začněte na jednom konci, přidržte každý sloupek
bezpečně u vyrovnávacího profilu a zašroubujte
šrouby rovnoběžně se sloupky, nikoli kolmo
ke spodní části zábradlí. Nepřetahujte.

11

Zasuňte konzoly horní části zábradlí do středové
dutiny v horní tyči s průřezem H.
Vyznačte druhou linii 5,5 mm uvnitř první.

14

Poznámka: Tímto způsobem se zohledňuje
tloušťka horní konzoly.
Celková délka tyče s průřezem H bude o 11 mm
kratší než zkrácená spodní část zábradlí.
Přesuňte vodítko sloupků na stranu u horní
části zábradlí.
Začněte na jednom konci a přišroubujte
koncový sloupek pomocí dodaného šroubu
s čočkovou hlavou do předvrtaného otvoru
na boku hliníkové tyče s průřezem H.

Připevněte horní konzoly k tyči s průřezem H
pomocí dvou 16 mm samořezných šroubů
s čočkovou hlavou. Nepřetahujte.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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18

15

21

Přibližný střed na části zábradlí
se sudým počtem sloupků

Poznámka: Pro nejlepší výsledek předvrtejte
otvory pro konzolu na sloupek pomocí 3–4 mm
vrtáku, aby bylo zajištěno přesné umístění
šroubu a jeho úplné zasunutí, zejména při
zvětšení úhlu schodů.

Opatrně umístěte předem sestavenou výplň
zábradlí mezi sloupky a poté ji pomalu spusťte
na spodní konzoly, dokud nebude úplně
usazena.
22

Připevněte spodní konzoly schodů ke sloupku
pomocí dodaných šroubů s čočkovou hlavou
v požadované výšce. Nepřetahujte.

Odhadem 1/3 a 2/3
při sudém počtu sloupků

16

U částí zábradlí o délce 1,83 m umístěte nosnou
podložku a držák dovnitř spodní části zábradlí,
přibližně ve středu.
U částí zábradlí o délce 2,44 m umístěte dvě
nosné podložky a držáky dovnitř spodní části
zábradlí, přibližně v místech 1/3 a 2/3.
Před montáží nosné podložky přeneste úhel
schodů na konec nosné podložky a odřežte
na požadovanou délku.

19

Vystřeďte tyč s průřezem H na sloupku a
zkontrolujte kolmost zábradlí.

17
23

Přichyťte nosnou podložku k držáku pomocí
dodaného šroubu s plochou hlavou vel. 4,2 mm.
Nepřetahujte.

Předvrtejte dva otvory 3 mm vrtákem. Dávejte
pozor, abyste neprovrtali horní stranu spodní
části zábradlí.
20
Začněte shora a připevněte tyč s průřezem H
ke sloupkům pomocí dodaných samořezných
šroubů s čočkovou hlavou vel. 4,8 mm x 64 mm.
Nepřetahujte.
Přichyťte nosnou podložku ke spodní části
zábradlí pomocí dvou dodaných šroubů s
plochou hlavou vel. 4,2 mm. Nepřetahujte.

9

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

Symmetry Návod k montáži zábradlí – 1,83 m a 2,44 m – Schody

24

Umístěte horní část zábradlí nad sestavu výplně
a opatrně ji spusťte na své místo.
25

Začněte od jednoho konce zábradlí a připevněte
horní část zábradlí pomocí dodaných šroubů
48 mm mezi sloupkem a prvním vnitřním
sloupkem (pokud je na to místo), ve středu horní
části zábradlí a přibližně mezi každý druhý a třetí
sloupek výplně.

26

Nakonec
nasaďte
koncovku
na sloupkový návlek a přilepte ji.

sloupku

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

10

Symmetry Návod k montáži zábradlí – ClearVisionSystem

3

7

Umístěte nosnou podložku a držák dovnitř
spodní části zábradlí, přibližně ve středu.
Zajistěte zábradlí CVS pomocí šroubu s plochou
hlavou vel. 4,8 mm.
Poznámka: Před montáží CVS si připravte
horní část zábradlí, spodní část zábradlí, tyč
s průřezem H a připevněte konzoly spodní části
zábradlí ke sloupkům podle montážních pokynů
pro standardní rovné zábradlí 1,83 m.

4

Předvrtejte dva otvory 3 mm vrtákem a
zajistěte dodaným šrouby s plochou hlavou.
Nepřetahujte.
8

Poznámka: Panely CVS jsou určeny pouze pro
maximální délky zábradlí 1,83 m a pouze pro
rovnou montáž.
Umístěte spodní část zábradlí na dříve
namontované konzoly pro spodní část zábradlí.
1
Předvrtejte zbývající otvory a zajistěte pomocí
šroubu s plochou hlavou vel. 4,8 mm.

9

5

Položte a vystřeďte hliníkové zábradlí CVS
na spodní části zábradlí. Hliníkové zábradlí by
mělo být zarovnáno s vyrovnávacím profilem
na spodní části zábradlí.
2

Sestavte jednotlivé části a změřte vzdálenost
od horní strany spodní části zábradlí za účelem
stanovení montážní výšky horní konzoly
na sloupek.

Umístěte spodní těsnění CVS na spodní část
zábradlí a zatlačte jej do hliníkového profilu.

6
10

Předvrtejte 3 mm otvor spodní částí zábradlí
pomocí hliníkového zábradlí CVS jako šablony.

11

Změřte a zkraťte nosnou podložku na potřebnou
konečnou délku. Připevněte nosné podložky
k držáku pomocí dodaného šroubu s plochou
hlavou.

Upevněte horní tyč s průřezem H ke sloupkům.
Dávejte pozor, aby byla vyrovnána.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

Symmetry Návod k montáži zábradlí – ClearVisionSystem

11

14

Vložte akrylovou desku šikmo směrem nahoru
od ochranného zábradlí na straně terasy.

Umístěte horní část zábradlí na tyč s průřezem
H a opatrně ji spusťte na své místo. Vystřeďte
horní hliníkový profil CVS pod tyčí s průřezem H.

17

Předvrtejte otvor 3 mm pro šroub vel. 4,8 mm
x 38 mm.

15
18

12

Zasuňte horní zábradlí CVS do tyče s průřezem
H.
Tip: K pevnému spojení horní části zábradlí
Symmetry a profilů CVS použijte svorky.
Zabezpečte zábradlí CVS skrz tyč s průřezem
H a do horní části zábradlí pomocí dodaných
samořezných šroubů vel. 4,8 mm x 48 mm.

Opatrně zatlačte akrylovou desku zcela
do horního těsnění, dokud úplně nezapadne
do horní části zábradlí. Při správném umístění
by se měla deska kývat přes spodní těsnění.

16

13

Zabezpečte spodní část zábradlí pomocí
konzoly předvrtáním otvoru 3 mm pro šroub vel.
4,8 mm x 38 mm.

19

Vystřeďte akrylovou desky nad spodním
těsněním a poté ji opatrně spouštějte dolů,
dokud se zcela neusadí.

Vystřeďte horní těsnění CVS pod horní částí
zábradlí a zamáčkněte jej na své místo.

Montáž dokončete
sloupků.

přilepením

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

koncovek
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Symmetry Návod k montáži zábradlí – Rovné hliníkové sloupky

3

Přichyťte zbývající sloupky do spodní části
zábradlí. Nepřetahujte.

4

6

Zcela vložte horní konzoly do obou konců
hliníkové tyče s průřezem H tak, aby šipka
směřovala nahoru.

7

Poznámka: Před montáží hliníkových sloupků
si připravte horní část zábradlí, spodní část
zábradlí, tyč s průřezem H a připevněte
konzoly spodní části zábradlí ke sloupkům
podle montážních pokynů pro standardní rovné
zábradlí 1,83 m.

Zabezpečte samořeznými šrouby vel. 4,8 mm x
16 mm. Nepřetahujte.
1
Vyrovnejte hliníkovou tyč s profilem H se sloupky
tak, aby se otvory pro šrouby nacházely
co nejblíže k horní straně sloupků otočených
směrem nahoru.

8

5
V případě potřeby změřte a zkraťte nosné
podložky na potřebnou konečnou délku.

Položte spodní část zábradlí na plochý a rovný
povrch tak, aby se vyrovnávací profil nacházel
dole. Vyrovnejte sloupek s předvrtanými otvory
ve spodní části zábradlí.

Poznámka: Při použití šablony pro konzolu je
nutné použít nosnou podložku s výškou 95 mm.
Přichyťte nosnou podložku k držáku pomocí
dodaného šroubu s plochou hlavou vel. 4,2 mm
x 25 mm.

2

Poznámka: Šroub se bude nacházet mimo
střed nosné podložky.

Zasuňte dodaný šroub vel. 4,8 mm x 38 mm
otvory v tyči s průřezem H a do středu („X“)
žeber uvnitř sloupku. Úplně jej utáhněte.
Nepřetahujte.
Zasuňte dodaný šroub vel. 4,8 mm x 38 mm
otvorem a do středu („X“) žeber uvnitř sloupku.
Nepřetahujte.

13

Poznámka: Vložte pod tyč s průřezem H
distanční vložku 13 mm – 16 mm, která při
montáži pomáhá zajistit kolmost sloupků k tyči
s průřezem H.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

Symmetry Návod k montáži zábradlí – Rovné hliníkové sloupky

9

11

14

Přibližný střed na části zábradlí
se sudým počtem sloupků
Umístěte sestavené zábradlí a vnitřní sloupky
mezi sloupky a na dříve připevněné spodní
konzoly. Opatrně spouštějte sestavu, dokud
nebude spodní část zábradlí zcela usazena
na dolních konzolách.

Odhadem 1/3 a 2/3
při sudém počtu sloupků

12

Zabezpečte horní část zábradlí pomocí
dodaných samořezných šroubů vel. 4,8 mm x
48 mm. Začněte co nejblíže ke sloupku a poté
rovnoměrně rozmístěte zbývající šrouby.

15

U částí zábradlí o délce 1,83 m umístěte nosnou
podložku a držák dovnitř spodní části zábradlí,
přibližně ve středu.
U částí zábradlí o délce 2,44 m umístěte dvě
nosné podložky a držáky dovnitř spodní části
zábradlí, přibližně v místech 1/3 a 2/3.

10

Zkontrolujte kolmost a vyrovnání horní
tyče s průřezem H. Zabezpečte sestavu
zašroubováním dodaných samořezných šroubů
vel. 4,8 mm x 64 mm otvory v horních konzolách.
Nepřetahujte.
13
Montáž dokončete přilepením koncovek sloupku
na sloupkové návleky pomocí kvalitního lepidla
určeného k venkovnímu použití.
Sejměte držák a předvrtejte otvor 3 mm
vrtákem. Umístěte nosnou podložku a držák
zpět a zajistěte je pomocí dodaných šroubů vel.
4,2 mm x 25 mm. Nepřetahujte.

Umístěte horní část zábradlí nad tyč s průřezem
H a opatrně ji spusťte, dokud nebude plně
usazena.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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Symmetry Návod k montáži zábradlí – Hliníkové sloupky schodů

Maximální délka mezi sloupkovými
návleky měřená podél ochranného
zábradlí nesmí být o více než
12,7 cm kratší než plná délka.

1

Namontujte sloupky 10 x 10 cm na předem
určená místa, nasaďte sloupkové návleky a
zkontrolujte odstup. Sloupky musí být kolmé
v obou směrech. Nasaďte základovou patku
sloupkového návleku na návlek a posuňte ji
dolů na povrch terasy.

3

Přeneste úhel schodů na oba konce spodní
části zábradlí a odřežte spodní část zábradlí
na potřebnou délku a úhel. Ověřte pevné
uchycení a v případě potřeby proveďte úpravy.

4
2

Stavební předpisy jsou velmi konkrétní z hlediska
přípustných úhlů a šířek. Je velmi důležité situaci
prodiskutovat s pracovníky místního stavebního
úřadu a vhodně naplánovat uspořádání schodů.
Pokud je to nutné, ponechejte odpovídající
prostor pro uchopitelné zábradlí.

Poznámka: Sklon schodů se může pohybovat
v rozmezí 30 až 37 stupňů.
Poznámka: Délky zábradlí se mírně liší
z důvodu výrobních procesů. Dbejte na to, aby
bylo zábradlí zkráceno na správnou délku.

Pokud je třeba zkrátit tyč s průřezem H, nejdříve
ji položte na bok tak, aby se otvory nacházely
co nejblíže k odřezané spodní části zábradlí.
Spodní část zábradlí by měla být umístěna
horní stranou nahoře. Vyrovnejte sestavu
otvorů se zkrácenou spodní částí zábradlí.

Použijte podpěru 2,54 x 10 cm nebo podobnou
k přemostění alespoň tří schodů za účelem
stanovení úhlu jejich sklonu. Umístěte spodní
část zábradlí mezi sloupky schodů. Vystřeďte
sestavu otvorů mezi sloupky a ponechejte
alespoň 41 mm od konce zábradlí pro otvory
vnitřních sloupků.

15

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

Symmetry Návod k montáži zábradlí – Hliníkové sloupky schodů

8

5

Přeneste délku zkrácené spodní části zábradlí
na tyč s průřezem H.

Položte odřezanou spodní část zábradlí
na plochý a rovný povrch. Vyrovnejte odřezaný
konec kruhového kovového sloupku s horním
povrchem spodní části zábradlí.
Poznámka: Pokud se požaduje upravený úhel,
uřežte konec s úhlem provedeným u výrobce a
ponechejte jej pravoúhlý tak, jak je. Umožníte
tak správné usazení při uchycování horní strany
sloupků později během montáže.

6

11

Úplně usaďte všechny sloupky do držáků.
Připevněte koncový sloupek pomocí dodaných
samořezných šroubů s plochou hlavou vel.
4,2 mm x 38 mm.

12

9

Vyznačte úhel schodů na bok tyče s průřezem H
na obou koncích.

7
Zajistěte sloupky pomocí dodaných šroubů vel.
4,8 mm x 38 mm. Dávejte pozor, aby šroub vešel
do středu („X“) sloupku. Je možné, že bude
třeba mírně převrtat otvory vyvrtané u výrobce
kýváním otáčejícího se vrtáku rovnoběžně
se směrem zábradlí. Nepřetahujte.
Pokračujte v práci z jednoho konce, dokud
nebudou všechny sloupky připevněny ke spodní
části zábradlí.

Vyznačte druhou linii 5,5 mm uvnitř první.

Otočte tyč s průřezem H směrem ke zbývajícím
sloupkům a zasunujte je do držáků. Začněte
od zabezpečeného konce a postupujte
k druhému konci. Zajistěte zbývající koncový
sloupek a poté všechny zbývající sloupky
výplně.
Poznámka: Je důležité zajistit, aby byly sloupky
při uchycování vyrovnané. Vložte pod tyč
s průřezem H distanční vložku 13 mm–16 mm,
která při uchycení zajišťuje úplné zasunutí
sloupků.

13
10

Poznámka: Tímto způsobem se zohledňuje
tloušťka horní konzoly.
Celková délka tyče s průřezem H bude o 11 mm
kratší než zkrácená spodní část zábradlí.

Zasuňte kruhové držáky sloupků do hliníkové
tyče s průřezem H. Dávejte pozor, aby byl
správně orientován šikmý otvor a aby byl
průchozí otvor vyrovnán s bočními otvory v tyči
s průřezem H.

Umístěte horní konzoly do tyče s průřezem H.
Dbejte na to, aby byly konzoly zasunuty úplně.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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Symmetry Návod k montáži zábradlí – Hliníkové sloupky schodů

14

19

17

Zabezpečte pomocí dodaných samořezných
šroubů vel. 4,8 mm x 16 mm.

Přibližný střed na části zábradlí
se sudým počtem sloupků

15
Opatrně umístěte předem sestavenou výplň
zábradlí mezi sloupky a poté ji pomalu spusťte
na spodní konzoly, dokud nebude úplně
usazena.
20
Odhadem 1/3 a 2/3
při sudém počtu sloupků
Připevněte spodní konzoly schodů ke sloupku
pomocí dodaných šroubů s čočkovou hlavou
v požadované výšce. Nepřetahujte.
Poznámka: Pro nejlepší výsledek důrazně
doporučujeme předvrtat otvory pro konzolu
na sloupek pomocí 3–4 mm vrtáku, aby bylo
zajištěno přesné umístění šroubu a jeho úplné
zasunutí, zejména při zvětšení úhlu schodů.

U částí zábradlí o délce 1,83 m umístěte nosnou
podložku a držák dovnitř spodní části zábradlí,
přibližně ve středu.
U částí zábradlí o délce 2,44 m umístěte dvě
nosné podložky a držáky dovnitř spodní části
zábradlí, přibližně v místech 1/3 a 2/3.

18
16

Vystřeďte tyč s průřezem H na sloupku a
zkontrolujte kolmost zábradlí.

21

Zkraťte nosnou podložku na potřebnou délku.
Přichyťte nosnou podložku k držáku pomocí
dodaného šroubu s plochou hlavou vel. 4,2 mm
x 25 mm.
Poznámka: Šroub se bude nacházet mimo
střed nosné podložky.

Umístěte nosnou podložku a držák do spodní
části zábradlí a vyhledejte dva otvory pro šrouby.
Sejměte držák a předvrtejte otvor 3 mm vrtákem.
Umístěte nosnou podložku a držák zpět a zajistěte
je pomocí dodaných šroubů vel. 4,2 mm x 25 mm.
Nepřetahujte.

17

Začněte shora a připevněte tyč s průřezem H
ke sloupkům pomocí dodaných samořezných
šroubů s čočkovou hlavou vel. 4,8 mm x 64 mm.
Nepřetahujte.

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.

Symmetry Návod k montáži zábradlí – Hliníkové sloupky schodů

22

Umístěte horní část zábradlí nad tyč s průřezem
H a opatrně ji spusťte, dokud nebude plně
usazena.
23

Začněte od jednoho konce zábradlí a připevněte
horní část zábradlí pomocí dodaných šroubů
48 mm mezi sloupkem a prvním vnitřním
sloupkem (pokud je na to místo), ve středu horní
části zábradlí a přibližně mezi každý druhý a třetí
sloupek výplně.

24

Nakonec
nasaďte
koncovku
na sloupkový návlek a přilepte ji.

sloupku

Nejnovější pokyny k montáži najdete na našem webu.
Navštivte web https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions nebo se obraťte na místního prodejce či distributora.
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