
NÁVRHY K INSTALACI

DO PROSTORU

1/ MONTOVANÉ NA VODOROVNÉ LATI

Přesně změřte vzdálenost mezi stropem a podlahou na více místech. 
Odečtěte od toho 2x tloušťku základní lamely + 4 mm. To je přesná 
délka, kterou potřebujete. Nařežte lamely na požadovanou velikost. 
Vyvrtejte otvory do vodorovných latí v požadované vzdálenosti a 
zahlubte. Zespodu (respektive shora) nyní můžete přišroubovat 
vodorovné lamely ke svislým lamelám do jedné konstrukce. 
Zvedněte smontovanou příčku vertikálně. Přišroubujte příčku ke 
stropu a podlaze. 

2/ NA VODOROVNÉ LATI - PROLAMOVANĚ

Stejný postup jako výše, pouze se latě sešroubují k základnám pod 
úhlem. 

3/ SKRYTÝ ZPŮSOB NA ČEP
Na podlahu a strop si nalepte maskovací pásku, vyměřte a 
rozkreslete si pozice jednotlivých lamel příčky. Nejprve rozměřte 
strop a pomocí olovnice nebo laseru přeneste na podlahu. Vyřízněte 
oscilační bruskou čepy na lamelách. Do čepů vyvrtejte otvory pro 
přichycení ke stropu - podlaze a zahlubte. Otvory ne více jak 10 mm 
od okrajů čepu. Čepy přivrtejte ke stropu a podlaze pomocí 
hmoždinek. Na čepy naneste lepidlo a nasuňte lamely na čepy. 

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.



NÁVRHY K INSTALACI

SKRYTÉ UPEVNĚNÍ

4/ ŘEZY

Lamely řežeme přes maskovací pásku. Zamezíme tím třepení při 
řezu. 

5/ SKRYTÉ UPEVNĚNÍ LAMEL
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