
Montážní návod 

Rám do sádrokartonu pro pisoár JOLY SLR 01R 
ISO 9001:2000 

Konstrukce pro uchycení pisoáru JOLY s radarovým splachovačem 
(SLP 14R, SLP 14RZ), včetně držáku odpadu. 

420 - 625 mm

38
0 

m
m

35 mm

230 mm

61
5 

m
m

podlaha

52 mm

1

1

7 8 9

10
11

12

10
11

12

10
11

12

11
12

14

13

2

3

3

7 8 9

4
5

6

4
5

6

Seznam součástek: 
  
1) Nosník tvaru „E“ 2 ks 
2) Tyč tvaru „C“ malá 1 ks 
3) Montážní pásky 2 ks 
4) Šroub M10 s kotvou 2 ks 
5) Podložka M10 4 ks 
6) Matka M10 4 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 8 ks 
12) Matka M5 (křídlová) 8 ks 
13) Stahovací plíšek 1 ks 
14) Objímka Ø 52 mm  1 ks 
       s tyčkou 

MONTÁŽ KONSTRUKCE: 
Na nosný prvek tvaru „E“ (1) = na zadní spodní rameno nasadíme tyče 
malé „C“ (2) s předem vloženými dvěma kusy čtvercových šroubů M5 
(10). Do horních dvou ramen vložte zbývající čtvercové šrouby M5 (10) a 
na ně osadíme dva montážní pásky (3). Nastavíme potřebnou rozteč a 
celou konstrukci zajistíme podložkou M5 (11) a křídlovou matkou M5 
(12). Takto sestavenou konstrukci připevníme na CW profily šroubem M8 
(7), podložkou M8 (8) a zajistíme křídlovou matkou M8 (9). Na čtvercové 
šrouby v „C“ tyči nasadíme stahovací plíšek pro objímku (13), přes 
podložku M5(11) lehce dotáhneme křídlovou matku M5 (12). Do 
stahovacího plíšku vsuneme tyč Ø 8 mm s objímkou (14), zkontrolujeme 
rozteče a vše dotáhneme. Do otevřeného středového profilu velké „C“ 
nasuneme šrouby s kotvou M10 (4), navlékneme podložku M10 (5) a 
dotáhneme matkou M10 (6) - nesmíme zapomenout nastavit rozteče 
úchytu pisoárů. Zbývající dvě podložky M10 a matky M10 použijeme na 
upevnění vlastního pisoáru. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Konstrukci osazovat tak, aby se přední hrana nosného prvku „E“ a tyč 
tvaru velké „C“ dotýkaly po zaklopení sádrokartonové desky!!! 


