
NÁVRHY K INSTALACI

STĚNA

2/MONTOVANÉ NA PANELU

Přišroubujte nosníky zezadu skrz základní panel podle požadované 
mezilehlé vzdálenosti. Můžete se rozhodnout nejprve vyfrézovat 
základní panel o několik milimetrů, aby bylo možné trámy také 
snadno přilepit na místo. Základní deska je často černá nebo ve 
stejné dýhové úpravě jako trámy. Desku namontujte na nosnou 
konstrukci (dřevěný rošt, OSB) pomocí šroubů.
Tip: pro snížení hmotnosti použijte jádro vyrobené z černé plsti.

2 / S ČERNOU TKANINOU

Umístěte mřížku s vodorovnými pruhy a natáhněte neprůhlednou 
černou látku. Látku pevně přišijte na místech, která budou zakryta, 
aby po montáži lamel v dalším kroku již nebyly vidět.

2.1 s montážními lištami
Přišroubujte nosníky k montážní liště v pevné vzdálenosti od zadní 
strany. Ujistěte se, že jsou šrouby zapuštěné. Připravte montážní pás 
každých 100 cm a alespoň 1 nahoře a 1 ve spodní části. Celé to 
narovnejte a přišroubujte mezi dva nosníky a pomocí montážní lišty 
to připevněte k vodorovným latím.

Alternativa: jako montážní latě použijte latě frézované pod úhlem 45° 
nebo použijte hákové profily. Pozor: při použití negativních profilů 
háku je nutné celek podepřít nebo přišroubovat zespodu. Výhodou 
této techniky je, že můžete trámy instalovat až ke stropu.

2.2 s panelovými konektory
Pokud potřebujete namontovat jen pár trámů, můžete je jednoduše 
zavěsit jeden po druhém. U specializovaných prodejců je k dispozici 
mnoho montážního příslušenství, pomocí kterého lze neviditelně 
připevnit deskové materiály a také lamely Astrata. Mohou být nutné 
další operace, jako je frézování. 2.2
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STROP

1 / MONTÁŽNÍ DESKA - MONTÁŽNÍ LIŠTY 

Lamely přišroubujte zezadu skrz základní desku podle požadované 
mezivzdálenosti. Můžete se rozhodnout nejprve vyfrézovat 
základní desku o několik milimetrů, aby bylo možné lamely také 
snadno přilepit na místo. Přišroubujte tuto desku k nástavbě. 
Alternativa: celek zavěsit ocelovými lanky z horní konstrukce. Tip: 
Pro úsporu hmotnosti použijte základní desku z černé plsti. Lamely 
Astrata lze takto připevnit i na stropní konstrukci T24 CMC.

Tip: pro snížení hmotnosti použijte jádro vyrobené z černé plsti.

2/ S ČERNOU TKANINOU

Nainstalujte mřížkový strop podle pravidel umění. Natáhněte 
neprůhlednou látku. Namontujte nosníky na montážní latě. 
Připevněte přímo na mřížku nebo použijte ocelová lanka.

Zřeknutí se odpovědnosti: Veškeré poskytnuté informace jsou čistě informativní a nejsou přizpůsobeny individuální situaci a mohou být kdykoli změněny bez dalšího 
upozornění. Uvedené informace nejsou právně závazné. Uživatel informací je odpovědný za výběr a použití informací. Tiskové chyby nebo jiné chyby vyhrazeny. Společnost 
floorwood.cz neposkytuje žádné záruky, explicitní ani implicitní, s ohledem na správnost nebo úplnost informací. Společnost floorwood.cz nenese odpovědnost za jakékoli 
nároky týkající se použití nebo spoléhání se na informace a data zde obsažená, bez ohledu na to, zda jsou informace prohlašovány za nepřesné, neúplné nebo zavádějící. 
Tento dokument je předložen k posouzení, přezkoumání a ověření. Vzhledem k možným technickým změnám je povinností uživatele získat nejaktuálnější informace.
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