
NÁVRHY K INSTALACI

DO PROSTORU

1/ MONTOVANÉ NA ZÁKLADNĚ

Přesně změřte vzdálenost mezi stropem a podlahou. Odečtěte od 
toho 2x tloušťku základní lamely. To je přesná délka, kterou 
potřebujete. Nařežte lamely na požadovanou velikost. Vyvrtejte 
otvory do montážního panelu v požadované mezilehlé vzdálenosti a 
zahloubení. Zespodu (respektive shora) nyní můžete přišroubovat 
lamely mezi dvě montážní základní lamely. Umístěte nosníky a 
montážní lamely na místo a prošroubujte montážní desky, abyste je 
připevnili k podlaze a stropu.

Tip: Vyhněte se přímému kontaktu mezi lamelami a podlahou. Jako 
montážní desku nepoužívejte dřevo, ale zvolte nerez, hliník nebo 
plast. Tím se snižuje riziko poškození vodou při čištění.

2/ LEPIDLO

Lamely lze také lepit na místě pomocí silného stavebního lepidla. 
Doporučuje se však toto vždy kombinovat se sekundární montážní 
technikou, aby bylo dosaženo kvalitní a odolné instalace.

3/ SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Vyvrtejte středový otvor ve spodní části lamely a zatlučte sponu. Poté 
našroubujte seřizovací šroub. Upevněte lamelu nahoře (v závislosti 
na situaci to lze provést různými způsoby, například pomocí 
hmoždinek, lepidla nebo šroubů). Utahujte nastavitelnou patku, 
dokud není lamela dostatečně upevněna. Alternativa: tento systém 
lze použít i obráceně.

Tip: vyhněte se přímému kontaktu mezi trámy a podlahou. Použijte 
nerezovou, hliníkovou nebo plastovou desku, abyste snížili riziko 
poškození vodou při čištění.
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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 neposkytuje žádné záruky, 
explicitní ani implicitní, s ohledem na správnost nebo úplnost informací. Společnost floorwood 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.




