
Türen & Treppen der Meisterklasse 

Jistý krok nahoru 

Montážní návod pro půdní schody GM4: 

 

Isotec 

Isotec 200 

Isotec Luxe 

Isotec 200 Luxe 

Eurostep 

Objekt  

 

Správná instalace je nezbytná pro záruku a dlouhodobou  

funkčnost schodů. 
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1. Kontrola kompletnosti dodávky 

• Obsah: montážní návod, stahovací tyč, sada k zavěšení schodů 

• Pozn.:Těsnící set BLOWER DOOR je nutné zakoupit.  Není standardně v 

balení schodů. Koupit ZDE 

 

http://www.schody-wippro.cz/prislusenstvi/tesnici-set-wippro/


2. Příprava k vyzdvihnutí schodů 

• Nejlepší možnost: provléct popruh vnitřní častí schodů, naviják upnout za 
připravené popruhy a zdvihnout schody do otvoru ve stropě. Zhora 
připevnit pomocí závitových tyčí na strop a utáhnout matky. 

• Pozor: přesvědčit se o pevném utažení popruhu 



2.1 Blower Door sada 

• V prípadě potřeby je možné isntalovat BLOWER DOOR sadu. Pro 

spravnou montaž postupujte dle přiloženého návodu 

• Dbejte na celoplošné nalepení textilie a všechny spáry utěsněte silikonem. 



2.2 Nalepení parotěsné zábrany 

• Parotěsná zábrana se lepí přímo na korpus schodů zvenku a následně se 

celé schody zdvihnou do otvoru ve stropě. Schody jsou podvěšeny cca. 30 

cm pod stropem pro snadné lepení 



3. Upevnění pomocí montážní sady 

• Upevnění pomocí závitových tyčí a kovových profilů v rozich 

• Pozor na to, aby nedošlo k prohnutí, nebo přetažení závitových tyčí. 



4. Venkovní izolace schodů 

• Korpus schodů je důležite zvenku dodatečně zaizolovat zhutnitelnou kameninovou vatou. 

• Ve spodni třetině pečlivě zhutnit a zbytek doložit tak, aby vata obsáhla prostor ve spáře 

• Správná montáž má zasadní vliv na funkčnost schodů  

• Izolace musí být vždy provedena kameninovou vatou 

• Spodní (1/3) kde je plechový rám řádně zhutnit, zbytek (2/3) volně obložit 

• Horní část plechového rámečku přelepit izolační páskou  

 



5. Seřízení a dotažení schodů 

• Výška místnosti lze seřídit pomocí dorazovych šroubů (15cm!) nebo použijte 
druhou díru pro šroub ! 

• Pomocí stahovací tyče lze seřídit mezera mezi víkem a ramečkem tak, aby byla 
stejnoměrná. 

• Po naštelovaní a řádném dotažení schodů je možné prostor v rozích doizolovat 
montážní pěnou. 

 



6. Montážní návod půdní schůdky 



Kontakt 

www.schody-wippro.cz 

 

Ocelářská 344/10 

Praha 9 - Vysočany 

 

Objednávky a dotazy: 

mobil1: +420 605 295 781 

mobil2: +420 605 713 820 

Mobil3: +420 725 977 190 

 

obchod@schody-wippro.cz  
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