
Postupujte dle montážního návodu na zadní straně.

o 118 x 68     o  108 x 68

o 128 x 68     o  118 x 58

o 138 x 68     o  Rozměr výrobku

o Dodatečná izolace
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Montážní návod HOD pro GM4 Isotec & Isotec Luxe 

Před montáží zkontrolujte, zda horní 
víko má správný rozměr, balení je 
kompletní a nemá žádné viditelné vady či 
poškození.

1) Horní víko
2) Prodlužující plech
3) Opěrná tyč
4) Šrouby k opěrné tyči
5) Opěrné šrouby pro opěrnou tyč

Pozor! Montáž opěrné tyče 
je možné na obou stranách schodů.

1)

2) 3)

4)

5)

Montážní postup vel.: 138x68, 128x68, 108x68:

1.) Horní kryt a distanční plech spojit s panty 12 šrouby 
     do plechu (obrázek C)
2.) Horní kryt s distančním plechem usadit na GM4 
     schody (obrázek B)
3.) Přiložené plechové desky nejprve pomocí  šroubů do

 plechu spojit s distančním plechem  (viz obrázek B) . 
 Poté našroubujeme s 8 šrouby do dřeva na dřevěný
 obvodový rám.

4.) Přišroubujeme opěrnou tyč

Výkres B

Výkres C

Upozornění: Dbejte na to, aby se horní víko
 zavíralo a otvíralo bez omezení 
 a nic nepřekáželo hornímu víku 
 ve funkci.

K zabránění usazování kondenzované vody 
je nutné, aby horní kryt byl doplněn o 
odpovídající kvalitní izolaci.  

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního 
postupu. 
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Gr. 118x68 & 118x58

Montážní postup vel.: 118x68 & Vel.:118x58

1.) Panty přišroubovat k hornímu krytu 6 šrouby do plechu 
     a 6 šrouby do dřeva upevnit do dřevěného rámu
2.) Horní kryt usadit na GM4 schody na správné místo 
3.) Panty upevnit 6 šrouby do dřeva do dřevěného rámu
4.) Přišroubovat opěrnou tyč

Prostor pro izolaci

Izolovaný horní kryt

Horní víko montovat 
falcem nahoru.
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