1.

Vyjmutí tašky pro vložení kovové plotny k. č. 3. Na tomto návodu je znázorněno kladení
tašky do šupiny, ale je možné též i do kladení korunového. Je nutné však při korunovém
kladení dbát na položení kovové plotny vždy do spodní řady tašek, aby spodní hák
u plotny byl zaháknut za lať.

4.

Na podpěře se nastaví kolébkou rovina pro stoupací plošinu podle sklonu střechy.

6.

Usadíme stoupací rošt stejnoměrně, ne však víc jak 150 mm, přes podpěru,
kde by mohlo při zatížení dojít k deformaci a i k úrazu.

2.

Uchopíme kovovou plotnu do jedné ruky, druhou nadzvedneme horní tašky a vsuneme
plotnu a zahákneme za lať. Pokud to takto nezvládnete, je nutné si odkrýt více tašek,
aby se vám plotna - bobrovka lépe usazovala.

5.
3.

Po usazení plotny zatáhneme tašky zpět. Někdy tašky nezakrývají dostatečně spoje
krytiny a mohlo by zatéct (u šupinového kladení). Tak se na horních taškách odštípne
nebo odřízne bruskou taška.

Po nastavení správné roviny dotáhneme všechny šrouby. Do takto správně nastavené
plotny můžeme usazovat stoupací plošinu. Stejným způsobem montujeme i nášlap,
případně držáky sněhových zachytávačů a lopatky či slovenského kříže s použitím
kovové bobrovky č. 11.

7.

Takto připravený rošt, v četně spojovacího materiálu v sáčkách, můžeme začít
kotvit k podpěře s kolébkou. Ke každé podpěře je dodávána jedna sada 2 šroubů
s maticemi a olivami.

10.
8.

Pohled na kompletní usazenou plošinu do krytiny ve tvaru bobrovky šupinové pokládky.

Na obrázku je vidět, jak zapadají olivy do prolisů v stoupací plošině, nenarušují
povrchovou úpravu a mají lepší držení roštu oproti různým náhražkám.
Pozor, šrouby mohou mít i otvor pro utahování na klíč imbus č. 6.

M O N TÁ Ž N Í N Á V O D

Kovová šablona
bobrovka do pálené nebo
betonové krytiny

11.

Pohled na montáž delší plošiny s přípravou pro usazení zábradlí.

9.

Pohled na spodní část roštu a jeho ukotvení ke kolébce. Je nutné vždy zkontrolovat
dotažení všech šroubů na plošině.

(výrobky katalog. č.: 11, nebo komplety k. č.: 3, 4, 5, 7, 8, 87, 88;
možné doplňky: č. 72a+b, 81, 138)
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