
Montážní návod 

Rám do sádrokartonu pro pisoár SLR 01 
ISO 9001:2000 

Konstrukce pro uchycení pisoáru včetně držáku odpadu  
s radarovým splachovačem. 
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SLP 08 - 680 mm
SLP 07 - 630 mm

Seznam součástek: 
  
1) Nosník tvaru „E“ 2 ks 
2) Tyč tvaru „C“ malá 2 ks 
3) Montážní pásky 2 ks 
4) Šroub M10 s kotvou 2 ks 
5) Podložka M10 2 ks 
6) Matka M10 2 ks 
7) Šroub M8 4 ks 
8) Podložka M8 4 ks 
9) Matka M8 (křídlová) 4 ks 
10) Čtvercový šroub M5 6 ks 
11) Podložka M5 10 ks 
12) Matka M5 (křídlová) 10 ks 
13) Stahovací plíšek 1 ks 
14) Objímka Ø 52 mm  1 ks 
       s tyčkou 
15) Přidržovací plastová 2 ks 
       matice M8 
16) Plastová matka M10 2 ks 
17) Plastová krytka 2 ks 
       „vajíčko“ 

MONTÁŽ KONSTRUKCE: 
Na nosný prvek tvaru „E“ (1) nasadíme tyče malé „C“ (2). Do malého 
horního „C“ (2) vložte dva čvercové šrouby M5 (10), do spodního „C“ 
pak 4 ks M5. 
Takto sestavenou konstrikci připevníme na CW profily šroubem M8 (7), 
podložkou M8 (8) a zajistíme matkou M8 (9). 
Na takto upevněné konstrukci urovnáme tyče „C“ na střed. Tyče malé „C“ 
zajistíme přes podložku M5 (11) a (křídlovou) matkou M5 (12). Na 
čvercové šrouby M5 v „C“ tyči nasadíme doprostřed stahovací plíšek pro 
objímku (13), na kraje pak montážní pásky. Vše si zajistíme podložkou 
M5 (11) a lehce dotáhneme (křídlovou) matkou M5 (12). Pod stahovací 
plíšek připevníme tyč Ø 8 mm s objímkou (15), zkontrolujeme rozteče a 
vše dotáhneme. Do středového profilu „C“ nasuneme šrouby s kotvou 
M10 (4) nasadíme podložku M10 (5) a našroubujeme matku M10 (6) - 
nastavíme rozteče úchytu pisoáru a matky dotáhneme. Přidržovací 
plastovou matici M10 (16) použijeme na samotné upevnění pisoáru, 
(plastové „vajíčko“ (18) zakryje šrouby). 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Konstrukci osazovat tak, aby se tyče ve tvaru „C“ dotýkaly po zaklopení 
sádrokartonové desky nebo lícovaly s hrubým zdivem!!! 
Přidržovací plastové matice M10 utahovat max. silou 10N a klíčem č. 24. 


