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DOPLNKOVÁ SÚPRAVA  
ANTIKOROVÝCH BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV GALAXY 

 
NÁVOD NA MONTÁŽ 

 
Doplnková súprava obsahuje diely potrebné na zloženie bazénových schodíkov Galaxy pre použitie 
u bazénov, ktoré sú inštalované ako nadzemné, alebo čiastočne zapustené bazény s maximálnou 
výškou steny 123 cm. Tento návod na montáž nadväzuje a doplňuje návod k montáži a použitiu 
bazénových schodíkov Galaxy. 
 
ZLOŽENIE 
 
V 1. kroku návodu k bazénovým schodíkom Galaxy vynechajte montáž vsuviek (8) alebo oblúkov (6 
a 7) a pokračujte krokom 3. Potom vykonajte krok 4 a ďalej podľa nasledujúceho návodu. 
 
Krok 5: Upravte dĺžku priamych nôh a nohy zložte. 
Pokiaľ požadujete , aby mali schodíky kratšie nástupné rameno, skráťte dĺžku obidvoch nôh 
z doplnkovej sady. 
Pokiaľ je Váš bazén postavený ako nadzemný, prejdite na krok 6. 
 
Úprava dĺžky nôh pre čiastočne zapustené bazény 
Aby boli schodíky bezpečné, musia byť obidve ramená nástupné aj výstupné s rovnakým sklonom 
oproti vodorovnej rovine. Preto podľa umiestnenia schodíkov upravte dĺžku delených nôh (14) tak, aby 
schodíky stáli rovno. Pri určení správnej dĺžky nôh je nutné počítať s výškou oblúku (6 a 7) (cca 125 
mm). Miesto rezu si odmerajte  a označte. 
Radšej dvakrát merajte, ako odrežete nohy 
Pílkou na železo odrežte prebytočnú časť nôh. Vo vzdialenosti 20 mm od odrezaných koncov vyvŕtajte 
otvor pr. 8,5 mm (max. 9) rovnobežne s ďalším otvorom v nohe. 
 
Krok 6. Zložte delené nohy a oblúky 
Oblúky (6 a 7) silno nasuňte do obidvoch delených nôh (14) tak, aby otvory v oblúkoch lícovali 
s otvormi v nohách. Spoje zoskrutkujte dokopy pomocou skrutiek (15) a klobúkových matíc (12). 
 
Krok 7.: Upevnite výstuhu 
Zoberte výstuhu schodíkov (9) a priskrutkujte ju k oblúkom (6 a 7) namontovaným v kroku 5. Výstuhu 
montujte pomocou 2 ks skrutiek (10) a 2 ks  klobúkových matíc (12). 
 
Krok 8: Pripevnite plastové stupne k nohám 
Tento krok vykonajte spolu s krokom 3 v návode na schodíky Galaxy. 
 
Krok 9: Upevnite nohy k držadlám 
Tento krok vykonajte spolu s krokom 4 v návode na schodíky Galaxy. 
 
Teraz sú schodíky pripravené na použitie. 
 
Zoznam dielov doplnkovej sady schodíkov Galaxy 
 
Číslo Názov dielu KS 
2 Plastový stupeň 48 3 
3 Objímka- polovica 12 
14 Noha delená 2 
15 Skrutka M8x30 2 
12 Matica klobúková M8 2 
13 O krúžok 6 
 


