MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SCHODIŠTĚ S LOMENÍM
Blahopřejeme Vám k zakoupení schodů od firmy COMMODUM, spol. s r.o. a přejeme Vám mnoho
radosti z jejich užívání. Pozorně si přečtěte tento návod a předcházejte tak možným komplikacím při
montáži schodů.
Pomůcky, které nejsou součástí balení:
- gumové kladivo
- montážní klíč č. 13
- imbusový klíč č. 8
- montážní silikon v kartuši + pistole
- lepidlo na dřevo (jen pro lepení kolíků)
Krok 1 – Konstrukce lomení
1. Kratší schodnici položíme vyfrézovanou stranou nahoru.
2. Do vyfrézovaných drážek naneseme dostatečné množství montážního silikonu.
3. Do první drážky na schodnici vložíme první stupeň a přišroubujeme jej pomocí kování tak, že z
venkovní strany schodnice vložíme imbusový šroub, do vyvrtané díry ve stupni vložíme ze spodní
strany miskovou podložku a vše dotáhneme prodlouženou maticí.
4. Narazíme první podstupnici.
5. Do děr na kolíky, které jsou předvrtány ve schodnici, naneseme montážní lepidlo a nasadíme
kolíky. Poté k sobě obě schodnice přiklepneme a zajistíme vruty (Viz Obrázek 1).
6. Pokračujeme nasazením zbývajících stupňů
v lomení dle bodu 3 a 4.
Krok 2 – Montáž nosného sloupku
1. Nachystáme si vruty i s podložkami. Vruty
namažeme mýdlovou vodou, aby dřevem
lépe procházely.
2. Sloupek připasujeme do vnitřní strany
lomení (viz Obrázek 2).

Obrázek 1

3. Skrze předvrtaná místa připevníme
sloupek ke konstrukci pomocí vrutů
s podložkou.

Krok 3 – Připevnění vnější schodnice
1. Celou zatím vytvořenou soustavu položíme do
rohu na zem a vezmeme nejdelší schodnici, která
bude přiložená na stěně.
2. Tuto schodnici (tzv. vnější schodnice) nyní
připevníme ke krátké schodnici. Pokud se jedná o
sériové schodiště, jsou v čelech schodnic
připraveny díry pro spojení prostřednictvím
dřevěných kolíků a závitové tyče.

Obrázek 2

3. Na dřevěné kolíky naneseme lepidlo a umístíme do určených otvorů na krátké schodnici. Poté
přiložíme dlouhou schodnici a spojíme.
4. Do předvrtaných otvorů vložíme závitovou tyč, kterou z obou stran zajistíme miskovou podložkou
a maticí. Nedotahujeme „nadoraz“, abychom si tak nechali prostor pro další montážní postup.
Krok 4 – Připevnění vnitřní schodnice
1. Postupujeme podobně jako u vnější schodnice, avšak upevňujeme do sloupku.
2. Jedná-li se o základní sériové schodiště, upevnění schodnice/sloupek provedeme prostřednictvím
delších vrutů.
3. Máme-li doma atypické schody vyráběné na míru, využijeme k připevnění montážních matic. Pro
ně jsou určeny dva vyvrtané otvory ve sloupku, do nichž se závitové matice umístí ještě před
přiražením schodnice do sloupku. Po přiražení schodnice na sloupek přitáhneme matici delším
imbusovým šroubem přes sloupek obsažený v kování.
KROK 5 – Vkládání stupňů a podstupnic mezi schodnice
1. Začínáme vkládat stupně a podstupnice směrem od spodu (Viz Obrázek 3).
2. Vyfrézované drážky naplníme dostatečným
množstvím montážního silikonu.
3. Do drážky na schodnici vložíme stupeň a
zajistíme ho kováním dle kroku 1, bod 3.
Takto připevňujeme pouze každý druhý
stupeň.
4. POZOR! Zatím stále nedotahujeme „nadoraz“,
abychom si tak ponechali manipulační
prostor.
5. Do schodiště nyní přidáme také podstupnice.
Obrázek 3

6. Po položení posledního stupně je možné
utáhnout všechny vruty.

KROK 6 – Montáž zábradlí
1. Na schodnici nasadíme spodní madlo.
2. Do spodního madla připevníme pomocí lepidla do předvrtaných otvorů dřevěné kolíky. Na
každý kolík pak nasadíme jednotlivé výplně zábradlí.
3. Na horní strany jednotlivých výplní opět připevníme kolíky pomocí lepidla.
4. Umístíme horní madlo tak, aby nám dřevěné kolíky umístěné ve výplních pěkně zapadaly do
předpřipravených děr v madlu.
KROK 7 – Konečné úpravy
1. Díry po vrtání zakryjeme krytkami odpovídající velikosti, jež můžeme připevnit také silikonem.
2. Veškerý silikon, který nám při montáži přetekl, odřežeme až po jeho zaschnutí, abychom tak
zabránili znečištění schodiště.

