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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Návod k montáži
přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky
Přečtěte si před započetím prací

Potřebné nástroje
lepicí/těsnící materiál

svinovací metr

imbusový klíč,
5 x 2 mm

vrták, 15 mm
vrtačka
vodováha
silikon
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klíč, 8 … 13 … 17 mm
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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
DŮLEŽITÉ
Přečtěte si, prosíme, tyto pokyny pozorně předtím, než začnete s montáží. Prosíme,
provádějte kroky v pořadí, jak je uvedené v tomto návodu. Uchovejte si tyto pokyny na
bezpečném místě pro další použití.
Bezpečnostní pokyny
- Prosíme, postupujte přesně podle uvedených postupů.
- Roztřiďte si jednotlivé díly a zkontrolujte, zda odpovídají přiloženému seznamu.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby přístřešek sestavovali nejméně 2 osoby.
- Některé díly mají kovové hrany, buďte při manipulaci s nimi opatrní.
- Při montáži vždy používejte ochranné pomůcky (rukavice, boty) a ochranné brýle.
- Nepokoušejte se o instalaci ve větru nebo dešti.
- Bezpečně zlikvidujte všechny plastové obaly – udržujte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte k instalačním pracím děti.
- Nepokoušejte se o montáž, když jste unavení.
- Při použití žebříku a jiného nářadí dbejte na instrukce od jejich výrobce.
- Nelezte ani nestůjte na střeše přístřešku.
- Neopírejte o přístřešek těžké předměty.
- Obraťte se, prosíme, na místní úřady, zda nejsou nutná nějaká povolení.
- Odstraňujte ze střechy a okapů sníh, nečistoty a listí.
- Velké množství sněhu na střeše může ohrozit osoby pod ní/nebo v blízkosti stojící.
- Tento výrobek byl navržen a určen pouze jako přístřešek.
Poznámky k údržbě
- Obraťte se, prosíme, na nás v případě, že bude nějaký díl vadný nebo poškozený.
- Při údržbě používejte jemné mýdlové nebo čisticí prostředky, teplou vodu, hadřík nebo
houbu.
- I když je výrobek určen pro celoroční použití, důrazně doporučujeme pravidelně odklízet ze
střechy sníh.
Omezení záruky
- Na výrobek se nevztahuje záruka proti poškození v důsledku vandalismu, špatného
zacházení, hozeného nebo spadlého předmětu.
- Na výrobek se nevztahuje záruka proti škodám v důsledku extrémních povětrnostních
podmínek (jako bouřky, krupobití, sněhové bouře atd.) nebo jiných živelných pohrom.
- Na výrobek můžete uplatnit záruku pouze v případě, že byl instalován přesně podle pokynů
v manuálu.
- Na výrobek se nevztahuje záruka, pokud nebyl řádně ukotven.
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PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením montáže
Přístřešek musí být smontován na pevném podkladu (jako je beton nebo asfalt). Před
započetím prací si pozorně vyberte místo. Podlaha a podpěry musí být v rovině.

V PŘÍPADĚ, ŽE JE PODKLADEM 25 CM BETON
a podpěra je 200 cm od země, použijte spojovací konstrukci

V PŘÍPADĚ, ŽE JE PODKLADEM HLÍNA, ASFALT,
DLAŽNICE
nebo je podpěra výš než 200 cm od země.
Bez pevného podkladu, základů, které budou obsahovat beton nebo kov, je potřeba
postupovat jako na tomto obrázku:

40 cm
40 cm

40 cm

Beton

Pro všechny podpěry si připravte otvory 40 x 40 x 40 cm. Podpěry usaďte a otvory
vyplňte betonem.
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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

3
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V2

V3
5
1

Upevněte šroubem V3 úchytky na obou stranách střešního profilu

4

POPIS PROFILŮ
1 nosné profily
2 střešní nosné profily
3 střešní panely
4 boční horizontální jistící nosné profily
5 boční vertikální jistící profily
6 boční nosné profily
7 jistící trubicové profily
8 profily dešťových svodů

V9

Upevněte šroubem V9 úchyty na trubku na obou stranách střešního profilu
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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
3 – Připojení bočních nosných a jistících profilů

4 – Instalace nosníků (V PŘÍPADĚ, ŽE JE PODKLADEM BETON)
V případě, že je podpěra 200 cm od země, použijte spojovací
konstrukci

V3

Připojte úhel (viz.
obr.) k jistícímu
profilu (V3)

V6

Vrtákem (15 mm) vyvrtejte
Open a hole in the floor 20
v podlaze 20 cm otvor

with bit dirll 15mm

cm

Vyplňte otvor těsnícím
materiálem, nasaďte patičku
a do otvoru vložte šroub V6
Po zatvrdnutí materiálu utáhněte
maticí

V7

V3

Připojte úhel a jistící profil na boční nosné profily šroubem V3

Sešroubujte nosník a
patičku
Konce nosníků připevněte
šroubem V7

V PŘÍPADĚ, ŽE JE PODKLADEM HLÍNA
V případě, že není podklad pevný, připravte si pro všechny
podpěry otvory 40 x 40 x 40 cm. Podpěry usaďte a otvory
vyplňte betonem.
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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
5 - Instalace střešních panelů

6 – Instalace výztužných trubek

Nasuňte střešní panel mezi dva střešní profily
střešní profil

Umístěte hliníkové trubky mezi držáky trubicových profilů

Našroubujte V12 k trubici

Vmáčkněte těsnění mezi profil a střešní
panel
Upevněte uzavřenou maticí držák
trubky k trubce

Zasilikonujte
přední profil
střechy

Přední strana
střešního panelu
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L
Upevněte koncové matice V8
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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
7 – Napojení bočních horizontálních a vertikálních
jistících profilů

8 – Instalace profilů stěn a stěn samotných

V 15

Použijte šroub V15
s plastovým krytem

Umístěte profil stěny a zajistěte z jedné strany šroubem V15

V3
Smontujte spodní jistící profily s rohovým dílem. Utáhněte
rohovou část šroubem V3

Zasuňte stěnu do drážky profilu

Upravte spodní díl stěny a
sešroubujte šrouby k profilu

V 10
Umístěte vertikální profily k
horizontálním

Sešroubujte zezdola a z boku
šroubem V10
Poté, co zkompletujete rám stěny, natlačte mezi profil a střešní panel těsnění
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PŘÍSTŘEŠEK PRO KUŘÁKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
9 – Instalace dešťových svodů

Přišroubujte držáky
okapů k profilům
šrouby V10

V10

Kompletně dokončete montáž bočních stěn

Zasuňte držáky do okapů
Poté, co umístíte svody do držáků, vložte jejich jistící šrouby do
odpovídajících otvorů střešních profilů

V 10
Poté, co zajistíte ze shora všechny kryty stěn, použijte tenkou vrstvu
silikonu na vyplnění mezer vrchních profilů
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Připojte vodní
potrubí
k nosnému
profilu
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