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DOPLŇKOVÁ SADA 
NEREZOVÝCH BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ GALAXY 

 
NÁVOD K  MONTÁŽI 

 
Doplňková sada obsahuje díly potřebné k sestavení bazénových schůdků Galaxy pro použití u bazénů, které 
jsou  instalovány jako nadzemní nebo částečně zapuštěné bazény s maximální výškou stěny 123 cm. 
Tento návod k montáži navazuje a doplňuje návod k montáži a použití bazénových schůdků Galaxy. 
 
 
SESTAVENÍ 
 
V kroku 1 návodu k bazénovým schůdkům Galaxy vynechte montáž vsuvek (8) nebo oblouků (6 a 7) a 
pokračujte krokem 3. Proveďte krok 4 a dále podle následujícího návodu. 
 
Krok 5: Upravte délku přímých nohou a nohy sestavte 
Pokud požadujete, aby schůdky měly kratší nástupní rameno, zkraťte délku obou noh z doplňkové sady.  
Pokud je Váš bazén postavený jako nadzemní, přejděte ke kroku 6.  
 
Úprava délky nohou pro částečně zapuštěné bazény 
Aby byly schůdky bezpečné, musí být obě ramena, jak nástupní, tak výstupní, se stejným sklonem vůči 
vodorovné rovině. Proto podle umístění schůdků, upravte délku dělených noh (14) tak, aby schůdky stály 
rovně. Při určení správné délky noh je nutné počítat s výškou oblouku (6 a 7) (cca 125 mm). Místo řezání si 
naměřte a označte.  
Raději dvakrát měřte, než nohy odříznete!  
Pilkou na železo odřízněte přebývající část nohou. Ve vzdálenosti 20 mm od odříznutých konců vyvrtejte 
otvor pr. 8,5 mm (max. 9) rovnoběžně s dalším otvorem v noze.  
 
Krok 6. Sestavte dělené nohy a oblouky 
Oblouky (6 a 7) pevně natlačte do obou dělených noh (14) tak, aby otvory v obloucích lícovaly s otvory 
v nohách. Spoje sešroubujte pomocí šroubu (15) a kloboukových matic (12). 
 
Krok 7: Upevněte výztuhu 
Vezměte výztuhu schůdků (9) a přišroubujte ji k obloukům (6 a 7) namontovaným v kroku 5. Výztuhu 
montujte pomoci dvou ks šroubu (10) a dvou kloboukových matic (12). Matice montujte ze strany oblouků. 
 
Krok 8: Připevněte plastové stupně k nohám 
Tento krok proveďte shodne s krokem 3 návodu k schůdkům Galaxy. 
 
Krok 9: Upevněte nohy k madlům 
Tento krok proveďte shodne s krokem 4 návodu k schůdkům Galaxy. 
 
Nyní jsou schůdky připraveny k použití. 
 
Seznam dílů doplňkové sady schůdků Galaxy 
Poz. Název dílu Ks 

2 Plastový stupeň 48 3 
3 Objímka - polovina 12 

14 Noha dělená 2 
15 Šroub M8x30 2 
12 Matice klobouková M8 2 
13 O kroužek 6 
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