
Stojan pro upevnění desky - montážní postup

Rozpis položek pro jeden stojan

STOJNA

• 40 x 40 profil  čtyřdrážkový, délka 1860 mm  2 ks    

NOHA
            

• 40 x 40 profil čtyřdrážkový, délka 600 mm  2 ks

RÁM

rám z profilu 40 x 40 se dvěma plnými stranami, spojení na pokos
• profil délka 963 mm     2 ks
• profil délka 1163 mm     2 ks
• PVS spojka pro pokos dvojitá    4 ks
• krytka PVS spojky šedá     8 ks

SPOJOVACÍ PŘÍČKA rám - stojna    4 ks

TĚSNÍCÍ PROFIL NA VÝPLNĚ TL 3 MM

OSTATNÍ
• Šroub M10       2 ks
• Imbus 6       1 ks
• Imbus 8       1 ks

1. Montáž stojny + nohy

Šroub prostrčíme dírou v noze a pomocí imbusu č. 8 našroubujeme do závitové vložky ve stojně 
(neutahujeme úplně, při dokončení bude nutné nohou pootočit o 90 stupňů)



2. Montáž rámu

Rám smontujeme ze tří stran, vložíme desku a přidáme čtvrtou stranu. Vloženou desku dotěsníme 
přiloženým těsněním. Těsnění nenatahujte ale spíš pěchujte aby při převozu nedošlo k jeho sklepání 
(na jednoum konci by pak bylo třeba kratší.) Těsnění je možné v případě potřeby zastříhnout. 

Pokud je tisk na desku jednostranný, vloží se deska tak, aby těsnění a otvory pro spojky byly ze zadní 
strany. Rohová spojka má dva kolíky. Pro správné spasování rohu je nutné tyto kolíky utahovat střídavě. 
Rohové spojky na rozdíl od spojek v příčkách nemají pružinky. Pro utahování spojek se používá imbus 
číslo 6.

montáž rámu spasování pokosu pěchování těsnění 
z rubové strany

dotěsněná deska hotový rám



3. Smontávání nohy a rámu

Montáž se dělá nejlépe na stole. Na stůl položíme dvě nohy a mezi ně rám. Mezi stojnu a rám 
vložíme krátkou příčku tak, aby zbroušená část spojky zapadla do drážky. Otočením příčky o 90 
stupňů a dotažením pomocí imbusu číslo 6 vytvoříme pevný spoj mezi stojnou a rámem.

Příčky se nasazují cca 10 cm od kraje rámu tak, aby horná hrana rámu byla zároveň s krytkou 
horního konce stojny. Zepředu i zezadu by měly být strany tohoto spojovacího dílu plné. Spojky 
u horních spojovacích dílů směřují nahoru, spojky u dolních spojovacích dílů směřují dolů.

Po namontování všech čtyř spojovacích příček otočíme nohou ve stojně o 90 stupňů a šroub 
dotáhneme. POZOR. Šroub musí být dostatečně povolen, jinak pří otáčení vytvoří stojna na noze 
kruhovou rýhu.

nasazení spojky 
do drážky

pootočení 
v drážce

hotový stojan

Pozor, při montáži a manipulaci se stojanem je třeba chránit hliníkové profily před mechanickým 
poškozením.


