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Montážní návod pro kolejovou dráhu

Zastřešení se pohybuje po kolejové dráze tvořené jednotlivými kolejnicemi, které se
kotví k podkladu. Kolejiště tedy vymezuje možnost pohybu oblouků zastřešení.
Pro kotvení kolejiště k podkladu je potřeba splnit několik podmínek, které je nezbytné
dodržet, aby celek fungoval správně a nedošlo k znehodnocení konstrukce
zastřešení.
Je tedy nutné, aby podklad, do kterého se bude kolejiště kotvit, byl pokud možno
rovinný, bez prohlubní, místních propadů apod., s maximální odchylkou od rovinnosti
řádově centimetr na celou délku kolejiště.
Nedoporučuje se montáž do povrchů, které nejsou pevně spojeny s podkladem
(typicky zámková dlažba v pískovém loží), kde hrozí vytržení celé konstrukce
působením větru, případně deformace způsobené namrzáním vody v zimě apod.
Nejvhodnějším podkladem je vrstva betonu třídy C16/20 (B20), tloušťky alespoň
15cm, s nášlapnou vrstvou vytvořenou z dlažby. Dlažba musí být lepená
k podkladnímu betonu, jinak může dojít k jejímu poškození vytržením vlivem větru
apod. Jedině takovýto pevný povrch zajistí dlouhodobě správnou funkčnost celého
systému zastřešení.
Nejprve se tedy připraví povrch, do kterého se celý systém pojezdu bude kotvit.
Zkontroluje se jeho rovinnost a v případě potřeby se provedou opatření pro
odstranění místních nerovností apod.
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Hlavní rozměry kolejiště
Rozměrový list je dodatkem k tomuto návodu a je přiložen v krabici.
Rozteč kolejnic je vždy měřená od středů vnitřních (venkovních) kolejnic.

Příprava a sestavení kolejiště
Následně si označíme jednotlivá místa, kde bude nutno navrtat díry. Jak bude
znázorněno na následujících obrázcích. V návaznosti na podklad se k vrtání děr
použije vhodné nářadí a vyvrtají se díry. Rozmístění jednotlivých děr a jejich průměry
jsou patrné z obrázků. Pozor na různé průměry děr v kolejnici, průměr 5mm je jen
ve spodní straně, průměr 8mm je v horní části kolejnice pro schování hlavy šroubu
(4x50). Vždy začínáme 50 mm od kraje . Vzdálenost F určíme tak že její největší
délka je 1000 mm (délka kolejiště je uvedena v příloze k zastřešení). V případě že se
umístění díry blíží okraji podkladu, nebo spáře v podkladu posuneme tuto díru o
kousek vedle, abychom měli jistotu že nám v díře bude držet hmoždinka.
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Po dokončení vrtání lze přistoupit k sestavení kolejišť. Kolejiště se skládá z kolejnic a
pochozích profilů, které se vzájemně zaklapávají:

Kolejnice

Pochozí profil
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V krabici jsou od sebe odděleny pravé a levé kolejiště. Můžeme přistoupit
k sestavování kolejišť. Na následujícím obrázku je znázorněna sestava jednotlivých
dílů pro tří obloukové zastřešení. Kolejiště drží pospolu díky překrytí kolejnic a
pochozích profilů. Při sestavě kolejiště musíme dbát na to aby pochozí profil vždy
překrýval spoj kolejnic.
Kolejnice

Pochozí profil

Dvě takto připravená kolejiště (tvořící kolejovou dráhu) se položí po stranách bazénu.
Provede se rozměření kolejišť. Montážní plánek je dodatkem k tomuto a je přiložen
v krabici. Doporučujeme pro kontrolu provést také úhlopříčné rozměření.

Kotvení kolejiště v podkladu
Po označení a vyvrtání děr do podkladu kolejiště se zasunou hmoždinky D 8mm
a pomocí vrutů 4 x 50 mm se připevní k podkladu. Před dotažením ještě
zkontrolujeme, zda jsou kolejiště vůči sobě ve správné poloze. Také je třeba dbát na
to, aby byly kolejnice a pochozí profily na začátku i na konci sestaveného kolejiště
v rovině. Pokud tomu tak není, je třeba přečnívající kolejnici, nebo pochozí profil
zarovnat. Nevyskytne-li se žádný problém, je možno kotvící vruty dotáhnout.
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Montážní návod pro oblouk zastřešení
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Zastřešení bazénu je vytvořeno z nezávisle posuvných oblouků. Jednotlivé oblouky
se od sebe liší průměrem.
Protože způsob sestavování příslušných oblouků je v zásadě totožný, bude
následující popis obecný a bude se tedy vztahovat na všechny oblouky zastřešení.
Pouze v případě osazení pantů oblouků, specifického prvku krajních oblouků, bude
montáž mírně odlišná, na tento fakt však budete v příslušném místě upozorněni.
Ukázka oblouku zastřešení.

Tentýž oblouk s vyznačenými prvky a spoji.

Nosník O1/1

Nosník O1/1
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Pro lepší orientaci je na následujícím obrázku znázorněn princip značení.

Princip značení polykarbonátových výplní je podobný .

prvek PO 1/1
Kde číslo před lomítkem vyznačuje oblouk a za lomítkem je pořadí od středu.
Montáž oblouku doporučujeme začít tím, že se nejprve rozloží veškeré prvky,
z nichž se oblouk skládá, na zem vedle sebe. Průběh montáže se tím urychlí a
takováto příprava celý proces zjednodušuje.
Nosník B se vyskytuje v oblouku pětkrát. Pro zjednodušení návodu, popíšeme postup
skládání nosníku pouze jednou. Montáž je stále stejná, doporučujeme tedy
zopakovat následující kroky.
K nosníku B nejprve přiložíme spojky (Spojka 1, resp. Spojka 2), které se spojují
sešroubováním (používají se šrouby M 8x20, podložky M 8 a matice M 8). Vždy se
jedná o kombinaci spojek označených R a L, pro kontrolu jsou navíc ještě na
spojkách vyraženy značky, které se dávají k sobě. Je důležité dbát na správné
umístění spojovacích prvků směrem dolů (viz. následující obrázky). Při nesprávném
složení nepůjde vytvořit požadovaný obloukový tvar.
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Stejný postup se zopakuje na druhém konci jednotlivých nosníků. Po sešroubování
by jednotlivé nosníky měly odpovídat následujícímu zobrazení.

Opakováním tohoto postupu smontujeme veškeré nosníky B, které vytvářejí podélné
částí oblouku. Nyní lze přistoupit ke montáži samotného oblouku. Toto
doporučujeme provádět odshora přidáváním nosníků postupně zprava a zleva (na
jedné a následně i na druhé straně).
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Nejprve tedy smontujeme spoj A (resp. B), přidáním bočních nosníků O1/1.

Detail spoje “A“ až “J“
K již dříve smontovanému nosníku B se z boků přiloží nosníky O1/1, z čelní strany se
ještě přidá spojovací plech (Spojka 3) a celek se sešroubuje. Pod hlavu šroubu (M
8x20) a pod matici (M 8) je nutno vložit podložku (M 8).
Důležité upozornění: v této chvíli ještě neutahujte spoje napevno, toto se
provádí až po osazení celého oblouku na kolejiště.
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Stejným postupem na druhé straně smontujeme spoj “B“. Při správném provedení by
výsledný tvar po smontování měl odpovídat následujícímu obrázku.

Opakováním tohoto postupu provedeme spoje “C“ až “F“. Tímto postupně „zvedáme“
vlastní oblouk zastřešení. Ještě jednou upozorňujeme na fakt, že v průběhu montáže
spojů oblouku nedotahujeme šrouby napevno! Šrouby se dotáhnou až po osazení
kompletního oblouku na kolejiště.
U krajních polí je však potřeba ještě přidat ve spojích “C“ až “F“ panty pro
uchycení bočních stěn.

Montáž pantů oblouku
Montáž pantů se provádí ve spojích “C“ “D“ “E“ “F“. Jedná se o důležitý prvek, bez
kterého nelze zavěsit boční stěny zastřešení. Věnujte tedy této změně zvýšenou
pozornost.
Následující obrázky zachycují přidání pantu do spoje “C“. Je potřeba dbát na to, aby
závěs byl umístěn v poloze odpovídající obrázkům. Spoj se provádí sešroubováním,
použije se šroub (M 8x20), podložky (M 8) a matice (M 8).
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Po provedení spojů “C“ až “F“ by celek měl odpovídat tomuto zobrazení.

V dalším kroku se ke konstrukci připojjí prvky O1/3. Provádějí se tedy spoje “G“ až
“J“. Spoj je totožný jako veškeré doposud prováděné spoje.
Situaci po přimontování prvků dokumentuje následující obrázek.
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Montáž nosníků A
Montáž nosníků A je poněkud náročnější, protože kromě spojení se zbytkem polí
obsahují také pojezdová kolečka a zámky zastřešení.
Nejprve si k dolní části připevníme spojovací plech (Spojka 4), s tím, že v daném
detailu jsou navíc ještě dva další prvky. Konkrétně jde o plech tvaru „Držák kola 1“ a
„Držák kola 2“. Mezi tyto dva plechy přijde připevnit pojezdové kolečko, které
umožňuje posuv celého oblouku po kolejišti.
!! Pozor !!
1. Pří montáži je nutné dbát na to aby drážka pro polykarbonát byla správně
natočená tzn. směrem ven z oblouku (viz. obrázek).
2. Každý oblouk má mít dva kolečka opatřené zámky, k tomuto účelu jsou dva
druhy plechu „Držák kola 1 a Držák kola 1-1“ (viz obrázek). Tyto plechy se od
sebe odlišují jen přítomností ohybu a výřezů. Zámky je vhodné umístit vždy na
jedné straně zastřešení a oblouk při montáží na kolejiště otočit tak aby zámky
nebyly v zákrytu z dalším větším polem. (Pakli, že tak neučiníte můžete mít
zhoršenou přístupnost k odemykaní posuvu pole).
Jako první si sestavíme dohromady Držáky plechu s kolečkem.
Držák kola 2

Držák kola 1-1
(Držák kola 1)

Matice M8
Podložka 8

Šroub M8x35

Kolečko

Pevný

Zamykatelný
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Dále si smontujeme „nosník A“ s „Kolečkem“ a „Spojkou 4“.
Spojka 4
Šrouby M8x20
Podložky 8
Nosník A

Matice M8

Sestava kolečka
M8

Takto připravený Nosník A je možno spojit s již dříve smontovanou částí, spojeni
provedeme obvyklým způsobem pomoci šroubu M8x20. Pokud je spoj na straně
pantů stěny, přimontujeme ještě plech ve tvaru H pomoci šroubu M8x20, viz. celkový
náhled.

Pozor na drážku
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Náhled výsledného rozmístění kotvení.

Plech H
Zamykatelné
Pevné
Plech H

Pevné

Plech H

Zamykatelné

Po připojení nosníků A je dokončen rám oblouku zastřešení. Celkový stav by měl
odpovídat následujícímu zobrazení.
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V této chvíli je potřeba jednotlivé oblouky osadit na kolejiště.

Oblouk je nutno na kolejiště nasunout z přední nebo zadní strany kolejiště, pro
přehlednost je na následujícím zobrazení tato situace znázorněna
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Postupně osazujeme veškeré oblouky na příslušné kolejnice. Po osazení posledního
oblouku zastřešení by pro tříobloukové zastřešení měla situace vypadat následovně.

Po osazení posledního oblouku je možno dotáhnou napevno veškeré spoje. Důležité
je, aby byly vzdálenosti mezi oblouky stejné a aby nedocházelo k vychýlením od
tvaru oblouku.
Při bočním pohledu tedy kontrolujeme svislé odstupy jednotlivých oblouků, pro
názornost je boční pohled znázorněn na dalším obrázku.
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Nyní lze přistoupit k montáži polykarbonátových desek. Tyto desky jsou v dodávce již
nařezány dle potřebných rozměrů,
Dodávané polykarbonátové desky jsou opatřeny ochrannou fólii, kterou je
nutno odstranit. Plocha, z níž odstraníme fólii s popisem se dává na vnější
stranu (je odolná vůči UV záření).

Příslušné desky se po stranách zasouvají do drážek v plastových profilech oblouku.
Podélně se pouze položí na profily, později se překryjí plastovými zasklívacími
lištami.
Protože ve spodních polích oblouku je drážka ze tří stran, doporučujeme nejprve
montovat polykarbonátové desky (PO1/3) v těchto polích. Polykarbonátová deska se
mírně prohne a zasune se do bočních drážek. Poté se deska posouvá směrem dolů,
až zapadne do spodní drážky.
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Pokračuje se montáží polykarbonátové desky (PO1/2) do následujícího pole. Situaci
dokumentuje obrázek.

Jsou-li polykarbonátové desky umístěny do dvou následujících polí, je možno na
podélné prvky zaklapnout zasklívací lišty (Profil 2). K tomuto účelu doporučujeme
použít gumové kladívko, kdy zasklívací lišty osazujeme poklepem.

Tento postup se provede pro všechna pole oblouku (polykarbonátová deska ve
vrcholu má označení PO1/1), až jsou polykarbonátové desky osazeny v celé ploše
oblouku.
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Výsledek by měl odpovídat následujícímu zobrazení.

Nyní lze přistoupit k montáži krycích plastů jednotlivých spojů. Tyto krycí plasty se
skládají vždy ze dvou částí, které se k sobě v příslušném spojí smontují a utáhnou
vruty (4,2x38). Pro ukázku je na dalším obrázku vidět typický spoj dvou prvků
oblouku.

Na obrázku jsou zobrazeny krycí plasty Roh 1A (horní) a Roh 1B (dolní)
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Doporučení: při použití Aku šroubováku je nutno nastavit malý moment utahování,
aby nedošlo ke stržení závitu.
Celkový pohled před namontováním krycích plastů.

Důležité upozornění: ve spojích “C“ a “D“ jsou v krajních polích závěsy pro uchycení
bočních stěn. Tomu odpovídají také plastové kryty (Roh 1B pravý/levý), ve kterých
jsou otvory pro provlečení závěsů. Je tedy potřeba dbát na to, aby tyto nebyly použity
v jiných spojích! Krycí plasty ve spojích “K“ až “N“, jsou označeny Roh 2A a Roh 2B
pravý/levý. K utažení vrutů ve spojích “K“ až “N“ je třeba vždy jednotlivé kotvení
vysunout z kolejnice (ne celý oblouk, jinak by se mohl tvar oblouku změnit), nejde
utáhnout jinak – málo místa.
Po provedení montáže veškerých krycích plastů by konstrukce pro tříobloukové
zastřešení měla vypadat následovně.
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Montážní návod pro boční stěny 4 díly
beze vzpěr
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Stěny vytvářejí štíty zastřešení v uzavřeném stavu. Tyto boční stěny se osazují vždy
v krajních polích zastřešení. Protože průměr oblouků se mezi poli liší, jsou i boční
stěny prováděny ve dvou kusech o rozdílných poloměrech. Způsob sestavování se
však neliší, různé jsou pouze délky spojovaných nosníků. Následující popis se tedy
vztahuje na obě stěny zastřešení.
Schéma boční stěny s naznačenými prvky a specifickými spoji.

Značení S1/1 atd. platí pro menší stěnu. Pro větší je značení podobné, pouze začíná
2, tedy S2/1 atd. Toto platí v následujícím textu i pro veškeré další podobně
označované prvky.

Pro lepší orientaci je na následujícím obrázku znázorněn princip značení.
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Než přistoupíme k popisu montáže, jedno upozornění. Po obvodě je vytvořena
drážka, do níž se zasune polykarbonátová deska. Je potřeba dbát na to, aby drážka
probíhala vždy na totožné straně!
Nejprve se složí spodní pásnice. Ta se skládá ze dvou nosníků S1/4 a dvou nosníků
S1/5. Mezi těmito prvky se nacházejí táhla (Profil 5, Profil 6), proto je spodní pásnice
rozdělena na 4 části. Spojení nosníků S1/4 a S1/5 je naznačeno v detailu spoje “A“,
“B“ a “J“. Plastové kryty spojů se montují až po složení celé stěny.

Detail spoje “A“, “B“,“J“
Spoje jsou řešeny užitím plochého spojovacího plechu (spojka 7) s předvrtanými
otvory pro provlečení šroubů. Pod hlavu šroubů (M 8x20) je nutno umístit podložky
(M 8), stejně jako pod matici (M 8). Díra u okraje spojovacího plechu musí být na
straně drážky pro umístění polykarbonátu (bude jí provlečeno táhlo).

Spojka 7

!! Díra na straně drážky !!

Po spojení nosníků S1/4 - S1/5 je hotova spodní pásnice. Následuje napojení částí
tvořících oblouk. Konkrétně se jedná o nosníky S1/3.

26

Nosníky S1/3 a S1/4 se spojují užitím zakřiveného spojovacího plechu (spojka 6), jak
je naznačeno v detaily spoje “C“ a “D“.

Detail spoje “C“ a “D“
Nejprve se provede uchycení zakřiveného spojovacího plechu (Spojka 6) s dolní
pásnicí (nosník S1/4). Spoj je opět řešen pomocí předvrtaných otvorů v spojovacím
plechu, kterým se provlečou šrouby (M 8x20) s podložkou (M 8) a celek se utáhne
přes matici (M 8).

Dalším krokem je přichycení nosníku S1/3. Tento se kotví k spojovacímu plechu
(Spojka 6) pomocí šroubů (M 8x20) a matic (M 8). Nesmí se zapomenout na
podložky (M 8).
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Detail spoje “E“ a “F“
Tento spoj spojuje nosníky S1/3 a S1/2. Propojení probíhá opět prostřednictvím
spojovacího plechu (Spojka 5) a pomocí šroubů (M 8x20) a matic (M 8). Samozřejmě
je opět nutno použít podložky (M 8) jak pod hlavu šroubů, tak i u matic.
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Po provedení tohoto spoje následuje montáž polykarbonátových desek.
Tyto desky jsou v dodávce již nařezány dle potřebných rozměrů, jsou označeny
(dle obrázku na straně 2). Dodávané polykarbonátové desky jsou opatřeny
ochrannou fólii, kterou je nutno odstranit. Plocha, z níž odstraníme fólii s
popisem se dává na vnější stranu (je odolná vůči UV záření).
Nejprve osadíme boční desky (S1/1) po obou stranách. Tyto se osazují do drážek
v plastových profilech. Je proto nutno zkontrolovat, zda tyto drážky jsou umístěny na
správné straně (vnější), jak již bylo popsáno výše. Je-li vše v pořádku, nasuneme
samotnou desku. Opět upozorňujeme na správnost osazení polykarbonátové desky,
strana, z níž byla odstraněna fólie s popisem má směřovat směrem ven. Není-li toto
dodrženo, dojde k znehodnocení polykarbonátu slunečním zářením.

S1/1
S1/1

Po osazení bočních desek se na zatím nechráněnou hranu nasadí plastové sloupky
(Profil 5), které uzavřou polykarbonátové desky (S 1/1) ze všech stran v konstrukci.
Montáž probíhá osazením drážky sloupku do hrany polykarbonátu. Sloupek je v horní
části profilován, je potřeba dbát na to, aby se osadil správnou stranou, jak je
naznačeno na následujících obrázcích.
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Po osazení sloupků by celek měl vypadat v souladu s následujícím zobrazením.

Jako další se osazují středové polykarbonátové desky (S 1/2). Tyto se opět montují
do drážek v plastových profilech příslušných prvků (konkrétně se jedná o Nosníky
S1/5 a sloupky (Profil 5). Mezi polykarbonátové desky se bude vkládat větší sloupek
(Profil 5 ). Nasuneme tedy seshora nejprve jednu z desek z pravé strany do drážky
ve sloupku (Profil 5) a pohybem směrem dolů osadíme desku až do drážky v dolní
pásnici (Nosník S1/5). Poté totéž opakujeme z protilehlé strany s druhou deskou. Po
osazení polykarbonátových desek přidáváme ještě středový nosník (Profil 5 ). Opět je
potřeba osadit desky stranou, na které byla fólie s popisem směrem ven.

Po osazení střední desky by celek měl odpovídat následujícímu zobrazení.
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Následuje provedení spojů “G“ a “H“ (tedy spoj nosníků S1/2 a S1/1).

Detail spoje “G“ a “H“
Při provádění tohoto spoje je potřeba nejprve nasunout nosníky S1/1 na již osazenou
polykarbonátovou desku (S 1/2). Samotné spojení se provádí opět prostřednictvím
spojovacího plechu (Spojka 5) a sešroubováním. K nosníku S 1/2 se navíc přidává
ještě další prvek – pant stěny, kterým se celá konstrukce boční stěny zavěsí na
příslušný oblouk zastřešení. Tento pant je nutné osadit přesně dle následujících
obrázků. Vzhledem k tomu, že při provádění tohoto spoje je již osazena
polykarbonátová deska, je potřeba dbát na to, aby se polykarbonát zbytečně
nepoškrábal. Věnujte tedy dotahování šroubů M 8x20 zvýšenou pozornost!

pant

Spojka 5

Pro přehlednost ještě pohled z vnější strany.

Otvor musí být nad profilem 5
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Po dokončení tohoto spoje by celek měl v této chvíli odpovídat následujícímu
obrázku.

Následuje provedení posledního spoje stěny, tedy spoje “I“. Tento se nachází ve
vrcholu stěny a spojuje nosníky S1/1, dále je ve spoji ještě sloupek (Profil 5 )

Detail spoje “I“
Samotný spoj je prováděn již tradičně užitím spojovacího plechu (Spojka 5) a
sešroubováním (šrouby M 8x20, podložky M 8 a šrouby M 8).
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Tímto krokem je dokončeno provádění veškerých spojů. Než přistoupíme k montáži
plastových krytů příslušných spojů, je potřeba ještě osadit táhla (Drát profilu 5 S1).
Tato táhla jsou umístěna ve sloupcích (Profil 5) a slouží k zamezení průhybů spodní
pásnice celé konstrukce (nosníky S 1/4 a S 1/5).

Montáž táhla
Táhlo je na konci, který se zasouvá do stojky (Profil 5, ) opatřeno závitem, na který
se našroubuje matice (M 6), v horní části je zakončeno hákem.
Postup montáž zachycují následující obrázky.
V příslušných spojovacích pleších (Spojka 7) se nacházejí otvory, kterými se táhla
provlečou.
Táhla se zasunou do drážek ve stojkách (Profil 5).
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V horní části je táhlo opatřeno hákem, který slouží jako zarážka.

V dolní části táhla (Drát profilu 5 S1) se nachází závit, na který se nasadí matice (M
6) s podložkou (M 6) a celek se dotáhne.
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Táhlo slouží k zamezení průhybu dolní části stěny. Tomu by mělo také odpovídat
dotažení šroubu, kdy je nežádoucí, aby došlo k zbytečnému předpětí. Dotahuje se
tedy pouze do stavu, kdy je se zamezuje průhybu spodní části stěny.
Tímto je dokončeno provádění veškerých spojů boční steny. Celek by měl odpovídat
následujícímu obrázku.

Posledním krokem je osazení plastových krytů příslušných spojů.
Tyto kryty se skládají ze dvou částí, které se k sobě přiloží, spojení se provede
sešroubováním vruty (4,2x38). Následující obrázky zobrazují provedení zakrytí plasty
ve spojích “E“ a, “F“ a “I“ . V těchto spojích se použijí plastové kryty s označením Roh
3A a Roh 3B.
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Ve spojích G a H se použije plast Roh 3B s dírami pro provlečení pantů. Tyto se tedy
nesmí použít v jiných spojích! Pro spoje “C“ a “D“ se použijí plastové kryty
s označením Roh 4A a Roh 4B. Pro spoje “A“, “B“ a “J“ se použije plastů Roh 5A a
Roh 5B.

Po sešroubování je montáž boční steny dokončena, a celek by měl odpovídat
následujícímu obrázku.
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Montážní návod pro boční stěny 4 díly
se vzpěrami
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Stěny vytvářejí štíty zastřešení v uzavřeném stavu. Tyto boční stěny se osazují vždy
v krajních polích zastřešení. Protože průměr oblouků se mezi poli liší, jsou i boční
stěny prováděny ve dvou kusech o rozdílných poloměrech. Způsob sestavování se
však neliší, různé jsou pouze délky spojovaných nosníků. Následující popis se tedy
vztahuje na obě stěny zastřešení.
Schéma boční stěny s naznačenými prvky a specifickými spoji.

Značení S1/1 atd. platí pro menší stěnu. Pro větší je značení podobné, pouze začíná
2, tedy S2/1 atd. Toto platí v následujícím textu i pro veškeré další podobně
označované prvky.

Pro lepší orientaci je na následujícím obrázku znázorněn princip značení.
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Než přistoupíme k popisu montáže, jedno upozornění. Po obvodě je vytvořena
drážka, do níž se zasune polykarbonátová deska. Je potřeba dbát na to, aby drážka
probíhala vždy na totožné straně!
Nejprve se složí spodní pásnice. Ta se skládá ze dvou nosníků S1/4 a dvou nosníků
S1/5. Mezi těmito prvky se nacházejí táhla (Profil 5, Profil 6), proto je spodní pásnice
rozdělena na 4 části. Spojení nosníků S1/4 a S1/5 je naznačeno v detailu spoje “A“,
“B“ a “J“. Plastové kryty spojů se montují až po složení celé stěny.

Detail spoje “A“, “B“
Spoj je řešen užitím plochého spojovacího plechu (spojka 7) s předvrtanými otvory
pro provlečení šroubů. Pod hlavu šroubů (M 8x20 a M 8x30) je nutno umístit
podložky (M 8), stejně jako pod matici (M 8). Díra u okraje spojovacího plechu musí
být na straně drážky pro umístění polykarbonátu (bude jí provlečeno táhlo).
Plech vzpěry 6L/P

Plech vzpěry 5L/P

Spojka 7

M 8x20

!! Díra na straně drážky !!

M 8x30
M 8x20

!! Důlek !!
Detail spoje “A“

Detail spoje “B“
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Po spojení nosníků S1/4 s nosníky S1/5 následuje spojení těchto dvou části spojem
“J“.

Detail spoje “J“
Spoj je řešen užitím plochého spojovacího plechu (spojka 7) s předvrtanými otvory
pro provlečení šroubů. Pod hlavu šroubů (M 8x20) je nutno umístit podložky (M 8),
stejně jako pod matici (M 8). Díra u okraje spojovacího plechu musí být na straně
drážky pro umístění polykarbonátu (bude jí provlečeno táhlo).

Po spojení nosníků S1/4 - S1/5 je hotova spodní pásnice. Následuje napojení částí
tvořících oblouk. Konkrétně se jedná o nosníky S1/3.
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Nosníky S1/3 a S1/4 se spojují užitím zakřiveného spojovacího plechu (spojka 6), jak
je naznačeno v detaily spoje “C“ a “D“.

Detail spoje “C“ a “D“
Nejprve se provede uchycení zakřiveného spojovacího plechu (Spojka 6) s dolní
pásnicí (nosník S1/4). Spoj je opět řešen pomocí předvrtaných otvorů v spojovacím
plechu, kterým se provlečou šrouby (M 8x20) s podložkou (M 8) a celek se utáhne
přes matici (M 8).

Dalším krokem je přichycení nosníku S1/3. Tento se kotví k spojovacímu plechu
(Spojka 6) pomocí šroubů (M 8x20) a matic (M 8). Nesmí se zapomenout na
podložky (M 8).
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Detail spoje “E“ a “F“
Tento spoj spojuje nosníky S1/3 a S1/2. Propojení probíhá opět prostřednictvím
spojovacího plechu (Spojka 5) a pomocí šroubů (M 8x20) a matic (M 8). Samozřejmě
je opět nutno použít podložky (M 8) jak pod hlavu šroubů, tak i u matic.
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Po provedení tohoto spoje následuje montáž polykarbonátových desek.
Tyto desky jsou v dodávce již nařezány dle potřebných rozměrů, jsou označeny
(dle obrázku na straně 2). Dodávané polykarbonátové desky jsou opatřeny
ochrannou fólii, kterou je nutno odstranit. Plocha, z níž odstraníme fólii s
popisem se dává na vnější stranu (je odolná vůči UV záření).
Nejprve osadíme boční desky (S1/1) po obou stranách. Tyto se osazují do drážek
v plastových profilech. Je proto nutno zkontrolovat, zda tyto drážky jsou umístěny na
správné straně (vnější), jak již bylo popsáno výše. Je-li vše v pořádku, nasuneme
samotnou desku. Opět upozorňujeme na správnost osazení polykarbonátové desky,
strana, z níž byla odstraněna fólie s popisem má směřovat směrem ven. Není-li toto
dodrženo, dojde k znehodnocení polykarbonátu slunečním zářením.

S1/1

S1/1

Po osazení bočních desek se na zatím nechráněnou hranu nasadí plastové sloupky
(Profil 5), které uzavřou polykarbonátové desky (S 1/1) ze všech stran v konstrukci.
Montáž probíhá osazením drážky sloupku do hrany polykarbonátu. Sloupek je v horní
části profilován, je potřeba dbát na to, aby se osadil správnou stranou, jak je
naznačeno na následujících obrázcích.
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Po osazení sloupků by celek měl vypadat v souladu s následujícím zobrazením.

Jako další se osazují středové polykarbonátové desky (S 1/2). Tyto se opět montují
do drážek v plastových profilech příslušných prvků (konkrétně se jedná o Nosníky
S1/5 a sloupky (Profil 5)). Mezi polykarbonátové desky se bude vkládat větší sloupek
(Profil 5 ). Nasuneme tedy seshora nejprve jednu z desek z pravé strany do drážky
ve sloupku (Profil 5) a pohybem směrem dolů osadíme desku až do drážky v dolní
pásnici (Nosník S1/5). Poté totéž opakujeme z protilehlé strany s druhou deskou. Po
osazení polykarbonátových desek přidáváme ještě středový nosník (Profil 5 ). Opět je
potřeba osadit desky stranou, na které byla fólie s popisem směrem ven.

Po osazení střední desky by celek měl odpovídat následujícímu zobrazení.
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Následuje provedení spojů “G“ a “H“ (tedy spoj nosníků S1/2 a S1/1).

Detail spoje “G“ a “H“
Při provádění tohoto spoje je potřeba nejprve nasunout nosníky S1/1 na již osazenou
polykarbonátovou desku (S 1/2). Samotné spojení se provádí opět prostřednictvím
spojovacího plechu (Spojka 5) a sešroubováním. K nosníku S 1/2 se navíc přidává
ještě další prvek – pant stěny, kterým se celá konstrukce boční stěny zavěsí na
příslušný oblouk zastřešení. Tento pant je nutné osadit přesně dle následujících
obrázků. Vzhledem k tomu, že při provádění tohoto spoje je již osazena
polykarbonátová deska, je potřeba dbát na to, aby se polykarbonát zbytečně
nepoškrábal. Věnujte tedy dotahování šroubů (M 8x20 a M 8x30) zvýšenou
pozornost. Plech vzpěry 7 a 8 je vyráběn ve dvou provedeních pro levou a pravou
stranu. Rozlišíte je podle důlku.

M 8x20 M 8x30

pant
M 8x30
M 8x20

Spojka 5

Plech vzpěry 8L/P
Plech vzpěry 7L/P

Důlek

Pravá strana (při pohledu ze předu).

Levá strana (při pohledu ze předu).
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Pro přehlednost ještě pohled z vnější strany.

Po dokončení tohoto spoje by celek měl v této chvíli odpovídat následujícímu
obrázku.

Následuje provedení posledního spoje stěny, tedy spoje “I“. Tento se nachází ve
vrcholu stěny a spojuje nosníky S1/1, dále je ve spoji ještě sloupek (Profil 5 )
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Detail spoje “I“
Samotný spoj je prováděn již tradičně užitím spojovacího plechu (Spojka 5) a
sešroubováním (šrouby M 8x20, podložky M 8 a šrouby M 8).

Tímto krokem je dokončeno provádění veškerých spojů. Než přistoupíme k montáži
plastových krytů příslušných spojů, je potřeba ještě osadit táhla (Drát profilu 5 S1).
Tato táhla jsou umístěna ve sloupcích (Profil 5) a slouží k zamezení průhybů spodní
pásnice celé konstrukce (nosníky S 1/4 a S 1/5).
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Montáž táhla
Táhlo je na konci, který se zasouvá do stojky (Profil 5, ) opatřeno závitem, na který
se našroubuje matice (M 6), v horní části je zakončeno hákem.
Postup montáž zachycují následující obrázky.
V příslušných spojovacích pleších (Spojka 7) se nacházejí otvory, kterými se táhla
provlečou. Táhla se zasunou do drážek ve stojkách (Profil 5).

V horní části je táhlo opatřeno hákem, který slouží jako zarážka.
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V dolní části táhla (Drát profilu 5 S1) se nachází závit, na který se nasadí matice (M
6) s podložkou (M 6) a celek se dotáhne.

Táhlo slouží k zamezení průhybu dolní části stěny. Tomu by mělo také odpovídat
dotažení šroubu, kdy je nežádoucí, aby došlo k zbytečnému předpětí. Dotahuje se
tedy pouze do stavu, kdy je se zamezuje průhybu spodní části stěny.
Tímto je dokončeno provádění veškerých spojů boční steny. Celek by měl odpovídat
následujícímu obrázku.
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Posledním krokem je osazení plastových krytů příslušných spojů.
Tyto kryty se skládají ze dvou částí, které se k sobě přiloží, spojení se provede
sešroubováním vruty (4,2x38). Následující obrázky zobrazují provedení zakrytí plasty
ve spojích “E“ a, “F“ a “I“ . V těchto spojích se použijí plastové kryty s označením Roh
3A a Roh 3B.

Ve spojích G a H se použije plast Roh 3B s dírami pro provlečení pantů. Tyto se tedy
nesmí použít v jiných spojích! Pro spoje “C“ a “D“ se použijí plastové kryty
s označením Roh 4A a Roh 4B. Pro spoje “A“, “B“ a “J“ se použije plastů Roh 5A a
Roh 5B.
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Po sešroubování je montáž boční steny dokončena, a celek by měl odpovídat
následujícímu obrázku.

Montáž nosníku vzpěry
Nejprve si připravíme nosníky. Ty se skládají ze dvou kusů (Nosník vzpěry L/P a
plechu vzpěry). Ty se sešroubují pomoci šroubů M 8x16. Na obrázku je znázorněný
nosník levý (nosník pravý bude složen zrcadlově).

Na horní straně nosníku je
vyraženo písmeno „V“

M 8x16

51

Dále takto složené nosníky přišroubujeme ke stěně pomocí šroubu M8x20.
Na horní straně nosníku je
vyraženo písmeno „V“

V

Hotová stěna by měla odpovídat obrázku.
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Kompletace zastřešení
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Po smontování veškerých oblouků zastřešení a nasazení oblouků na kolejovou
dráhu, je možno přistoupit k montáži ukončovacích plastů kolejiště, osazení bočních
stěn zastřešení, montáž otevíracích vzpěr a zamykáních prvků stěny.

Montáž ukončovacích plastů kolejiště
Po dokončení montáže kotvení lze přistoupit k osazení krycích prvků kolejiště.
Pro přehlednost jsou na následujících obrázcích znázorněny pouze kolejiště a
příslušné krycí prvky.
Nejprve se osazují krytky pochozích profilů kolejnic. Tyto krytky jsou vhodně
profilovány a odpovídají tvaru podélných plastů. Spoj se provádí ručně na doraz.
Následuje montáž krytek kolejnic.

Krytky se nasouvají na kolejnice a přišroubují se pomocí samořezných šroubů.
Pozor, montáž těchto šroubů vyžaduje předvrtat díry o průměru 2,5mm.
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Po provedení montáže, je boční část kolejiště plně kryta.

Způsob zajišťování polohy oblouků
Zajištění polohy oblouku se provede pomoci děr o průměru 7mm, které je nutné
vyvrtat do kolejnice v místech, kde se nám nachází kolečko se zámkem. Díru
vyvrtáme přesně pod západkou (vyznačena červeně na detailu). Dbejte na to, aby se
vám pole vzájemně překrývala.

Překrytí
Kolečko se zámkem

Zde vyvrtat díru
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Montáž bočních stěn
Nejprve se provede montáž pomocných prvků pro vzpěry na koncové oblouky
zastřešení. Toto platí pro oblouk stěny, na které jsou plánovány vzpěry umístit.
U koncových oblouků se nejprve namontují rámy vzpěr. Ty se upevňují na nosníky
s panty pomocí samořezných šroubů, které se zašroubují do plastové části nosníku.

Rám vzpěry

Samořezné šrouby
ššroubyšroubyŠroub
y

M 8x20

M 8x16
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V dalším kroku se přichytí boční stěny ke koncovým obloukům zastřešení.

Toto se provádí přiložením vyčnívajících částí pantů oblouky a pantů stěny k sobě a
sešroubováním. Použije se šrouby (M8x20) podložky (M 8) a matice (M 8).

Vzhledem k tomu, že v této části dochází k pohybu, nedotahuje se spoj napevno.
Matice je samojistná, není nutné se obávat povolení spoje.
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Upevnění plynového pístu stěny
K namontování plynového pístu je nezbytné zvednout stěnu do horní (vodorovné
pozice) a plynový píst namontovat v této poloze. Plynový píst je přišroubován pomoci
šroubu M8x35, úzké matice, samojistné matice a dvou podložek.

Podložky

Úzké matice

Podložky
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Montáž těsnění
Těsnění se montuje v následujících místech:
 v dolní části stěny
 mezi stěnou a oblouky
 u kolejiště
Toto je zachyceno na následujícím obrázku.

Těsnění oblouků se montuje vždy zespodu k příslušnému oblouku. Tzn. u
nejmenšího oblouku pouze ze strany, kde je přichycena stěna. U dalších oblouků
pouze tam, kde dochází k překrytí menšího oblouku. U posledního (největšího
oblouku) ještě i z druhé strany, tedy v místě, kde je osazena větší ze stěn.
Samotné těsnění se skládá ze dvou částí. Z profilu U, který se lepí v příslušných
místech zastřešení a z gumového těsnícího profilu. Pro názornost je toho zachyceno
na následujícím obrázku.
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Nejprve se tedy přilepí k nosníkům zastřešení plastové profily U, a po zaschnutí
spoje se montují gumové těsnící profily. Vzhledem k tomu, že profily jsou poměrně
dlouhé, doporučujeme je v rámci lepení postupně přichytávat svorkami (tyto nejsou
součástí zastřešení).
U stěn se těsnění lepí k dolní pásnici (Nosníky S1/4 a S1/5). Jak již bylo uvedeno
dříve, nejprve se zespodu k nosníkům přilepí vodící lišty, do nichž se po zaschnutí
lepeného spoje (minimálně 24 hodin) zasune plastové těsnění.

V místě u plastové ručky zastřešení je v krycích plastech spojů (Roh 5A a Roh 5B)
provedena profilace, která umožňuje nasunout vodící lištu.
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V místě napojení dolní pásnice na šikmou část nosníků stěny (Spoj “C“ a “D“ stěny)
se lišta lícuje k plastovému krytu spojů (Roh 4A a Roh 4B) na kterém je
přišroubovaný z výroby profil U.

Nejprve tedy naneseme lepidlo na vodící profil U a přichytíme ji k dolní pásnici.
Nejdříve po 24 hodinách lze přistoupit k vložení gumového těsnění. Toto je opravdu
velmi důležité, aby při vkládání těsnícího profilu nedošlo k porušení lepeného spoje.
Pro úplnost ještě situace po osazení gumového těsnícího profilu.
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Totožný postup montáže se vztahuje také k těsnění oblouků u kolejiště. Opět se
nejprve osadí plastové vodící profily U a po 24 hodinách lze přidat gumové těsnění.
Vodící lišty se lepí podélně k dolnímu nosníku oblouku (Nosník A), a to mezi krycí
plasty (Roh 2A a Roh 2B), jak zachycuje následující obrázek.

Lepení vodících profilů U oblouků je poněkud složitější, proto bude popsáno
detailněji.
Spojování vodících profilů U se provádí na sráz, je však třeba podotknout, že je
nutné vyhnout se ohybům oblouku zastřešení. Tzn. profily U k sobě přikládáme
jedině na ploše nosníků, nikdy v místě spojů. Toto je velmi důležité, a nebule-li na
tento fakt brán ohled, může dojít k znehodnocení oblouků zastřešení!
Ohyb vodících profilů U se provádí naříznutím pod úhlem 20°, poté se provede
ohnutí a takto připravený profil U lze přiložit v příslušném místě zespoda k nosníkům
oblouků zastřešení.

62

Samotný postup lepení je obdobný, jako u stěny a kolejiště. Připravenou vodící lištu
přiložíme zespodu k nosníku a přilepíme. Na následujícím obrázku si povšimněte
profilace krycích plastů, která vytváří prostor k umístění vodící lišty.

Opět počkáme den, než začneme lepený spoj namáhat vkládáním gumového
těsnění. Po vložení těsnění by situace měla odpovídat následujícímu obrázku.
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Montáž krycích rohů stěny
Jelikož z konstrukčních důvodu není možno aby stěna vyplnila rohy zastřešení je
nutné do těchto prostor umístit gumové rohy, aby se omezilo vnikání nečistot do
prostoru bazénu. Montáž se provádí pomocí šroubů M5x16 matic M5 a podložek 5,3
DIN 9021.

Montáž zámku stěny
Zámek stěny je přimontován pomoci samořezných šroubů do plastového profilu.
K tomu, aby mohlo dojit k namontovaná zámku je nutné vyříznout kousek těsnění
(viz. obrázek). Zámek nemá definovanou přesnou polohu takže je možno ji
přizpůsobit podle potřeby (dejte pozor na to aby zámek nezasahoval do stěny
zastřešení to znamená nebyl přiroubován příliš blízko k vnitřnímu okraji nemusela by
jít stěna zavřít nebo by docházelo k odíraní plastových profilů).
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Návod k použití a údržbě zastřešení VISION
Čištění
Polykarbonát je třeba pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty z jeho povrchu. Většinou stačí
opláchnout zastřešení proudem vody. V případě silného znečištění je třeba omýt znečištěné místo
mýdlovou vodou nebo jemnými saponátovými prostředky (např. Jar). Na čištění povrchu profilů a
polykarbonátu se používá čistá houba nebo jemný kartáč, nesmí v něm být zachyceny drobné nečistoty
nebo písek. Nesmí být používány čistící abrazivní pasty, které mohou způsobit poškrábání povrchu
polykarbonátu. Rovněž je nepřípustné používání přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton nebo
čistící prášek. Doporučuje se nečistit polykarbonát pokud je rozpálený od slunce. Nepoužívejte ostré
náčiní na čištění zastřešení bazénu.

Ochrana zastřešení bazénu proti silnému větru
Aby se zamezilo odlétnutí zastřešení bazénu při silném větru, je nutno roztáhnout zastřešení bazénu
nad bazén a použít všech aretačních prvků zastřešení k jeho fixaci. Čelní stěny musí být rovněž
nasazeny a zajištěny, všechny dveře a jiné otvory v zastřešení uzavřeny. Nedoporučuje se přejíždět se
segmenty zastřešení bazénu při silném větru. Pohyb osob v zastřešení nebo kolem zastřešení bazénu
při silném větru je vyloučen!

Ochrana zastřešení proti těžkému sněhu.
Během zimního období by nemělo docházet k nakumulování velkého množství sněhu na segmentech
zastřešení bazénu. Hmotnost mokrého ulehlého sněhu je několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého,
pro příklad 10 cm ležícího mokrého sněhu váží okolo 100 kg/m2. Ohrožena mohou být zejména
vysoká a široká zastřešení. Odklízení sněhu je nutno provádět symetricky, nejlépe z obou stran
najednou tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení konstrukce.

Údržba zastřešení bazénu
Otočné prvky doporučujeme před začátkem a po skončení sezóny promazat silikonovým olejem.
Používané materiály na zastřešení bazénu jsou odolné vůči vodě a vlhkosti, konstrukce nevyžaduje
zvláštní údržbu.

Bezpečnostní pokyny
1) Zastřešení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno, tj. k zastřešení bazénu. Sestavené
zastřešení musí být dostatečně kotveno k podkladu pomocí dodávaných kolejnic (viz.návod)
2) Nezatěžujte konstrukční prvky zastřešení nadměrnou zátěží. Na konstrukci nic nezavěšujte.
Konstrukční prvky zastřešení nejsou určeny pro pohyb osob, pro lezení apod.
3) Při větrném počasí nesmí obsluha zastřešení otevírat.
Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nedodržením pokynů v návodu k použití
a údržbě.

Záruka
Prodejce dle ustanovení občanského zákoníku poskytuje na výrobek zastřešení bazénu záruku
v délce 24 měsíců. Záruka je platná od dne předání díla do užívání. Záruka se vztahuje na
vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě
technologického postupu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací,
špatným zacházením během přepravy, nedodržením návodu k obsluze, či byl-li do zařízení
učiněn zásah neoprávněnou osobou či organizací a závady vzniklé z vyšší vůle.
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