
 

 
NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODŮ GM 1  

  
Co je potřeba k montáži schodů? 

 Nejlépe je provádět montáž ve třech pracovnících (pokud jste vybaveni zvedacím zařízením pro schody 

lze provádět montáž ve dvou) 
 Montážní klíč č.13  

 Pilku na kov 
 Minerální vlnu na vyplnění mezery mezi rámem schodů a konstrukcí stropu  

Co obsahuje dodávka schodů? 
Před montáží pečlivě zkontrolujte,  zda je balík kompletní. Dodávka obsahuje: 

 1 kus schodiště včetně rámu  
 1 kus stahovací tyče  

 8 kusů M8 závitových matek  
 4 kusy montážní roury (může být i profil U –dále jen roury) 

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry, zda je balík kompletní a zda nejsou 
viditelně poškozeny. Při zjištění nedostatků kontaktujte ihned svého prodejce, neboť 
v zabudovaném stavu nebudou uznány. 

1. rozbalte všechny díly a připravte k montáži  
2. spodní díl zvednou dvě osoby, vloží do stavebního otvoru a zajistí předem připraveným podstavcem 

(lze také použít zvedací zařízení např.naviják) 

3. osoba, pracující na horní straně (např. půdě)nasadí na závitové tyče montážní roury. Pak našroubuje 

matky na závitové tyče.  
4. matky jsou rovnoměrně utaženy, až límec rámu plně dolehne na podhled. 

5. pokud již schody s rámem jsou pevně zavěšeny, zkontrolujte, zda mezera mezi rámem a spodním 
víkem je po celém obvodě stejně velká.   

6. poté mezeru mezi rámem schodů a konstrukcí stropu po celé výšce stropní konstrukce vyplňte 
(nehořlavou) minerální vlnou. Polyuretanovou pěnu použijte pouze k fixaci schodů v rozích a ostatní 

mezeru vyplňte minerální vlnou. Pěnu použijte pouze s certifikovanou požární odolností. Mezeru 
mezi rámem schodů a konstrukcí stavebního rozměru vyplňte vlnou tak, že bude po celé výšce 

obvodového rámu schodů. Nedostatečné umístění může způsobovat v zimním období kondenzaci 
vodních par na konstrukci schodů.  

7. otvírání – zavírání: 
                toto schodištní zařízení funguje pomocí vyrovnávání váhy. Přibalená skříňka pro zátěž se našroubuje   

                na horní poklop do děr, k tomu připravených. Do této skříňky se nyní naplní závaží (cca 20 kg)   
                nejlépe se hodí betonové nebo kovové desky, aby schody lehce fungovaly. Závaží má být  

                vyrovnáno tak, aby se schody při zavírání samočinně lehce zavřeli.   

8. po stranách schodnic jsou dorazové šrouby, jejichž nastavením se schody přizpůsobí výšce 
místnosti.  

9.   v případě, že máte normovaný rozměr a výška místnosti je nižší než 250cm bude nutné spodní díl   
      schodů pro přizpůsobení výšky zkrátit uříznutím  

Veškeré pohyblivé části schodů v místech ohybu promažte (olej nebo mazací tuk) a dbejte, aby po celou dobu 
životnosti byla tato místa promazána. V zimním období, kdy schody oddělují vytápěný a nevytápěný prostor, 

může vzniknout v prostoru spodního a horního víka kondenzát, který má pak za následek u nepromazaných 
částí korozi. I proto doporučujeme použít horní víko zateplené nebo stávající horní víko opatřit tepelnou izolací.     

Schody slouží k výstupu do půdního prostoru. Na schody nesmí vstupovat dvě osoby současně.  

Pokyny pro užívání a údržbu výrobků Wippro 
Podmínkou dlouhodobé funkčnosti a užívání je přiměřená manipulace a šetrné zacházení s výrobkem. Schody 

používejte k běžnému výstupu na půdu. Před každým výstupem (použitím schodů) zkontrolujte zda jsou 
všechny části pevně spojené a seřízené. Pokud jsou části schodů uvolněné nebo špatně seřízené, nevstupujte 

na ně ani nijak nepoužívejte, dokud není provedena náprava. Schody mají madlo pro bezpečný výstup, proto 
vždy při používání schodů se ho pevně držte. Vyvarujete se styku s ostrými předměty, které mohou poškodit 

povrchovou úpravu výrobku a nedovolte, aby došlo k nárazům na schody nebo víko schodů. Ve všech těchto 
situacích hrozí mechanické poškození výrobku. Výrobek nijak mechanicky neupravujte. Schodiště nezatěžujte 

více jak 120kg a nevstupujte na schodiště současně s jinou osobou. K odstraňování nečistot použijte pouze 
navlhčený hadr. Pohybující se částí v místě ohybu promažte pouze mazacím tukem nebo olejem. 

 
Záruční list  

Wippro poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení na funkčnost schodů za předpokladu  
      -      montáž provede autorizovaná montážní firma nebo sám výrobce   

- schody jsou používány k účelu jim předepsaným a je dbáno všech pokynů pro užívání a údržbu  
- se schody je odborně manipulováno  

- do schodů není nijak zasaženo a nejsou nijak mechanicky upraveny a poškozeny  
- pokud nejsou poškozeny živelnou pohromou nebo požárem  

 
    


