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NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE 
BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV DL-127 

 
 
Pred montážou schodíkov si prosím preštudujte nasledujúce pokyny.  

 Prečítajte si pozorne montážny návod.
 Určite si miesto na vstup a výstup z bazénu. Podľa toho upravte dĺžku 

nástupného ramena schodíkov. 
 Schodíky musia stať na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné.
 Schodíky nesmie používať naraz viac ako jedna osoba. NOSNOSŤ 

SCHODÍKOV JE 100 KG.  
 Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch buďte k nim vždy obrátení 
čelom, nekývajte sa ani nehojdajte.  

 Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov ani z nich neskáčte do 
bazénu.  

 Nikdy neplavte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou 
bazénu. Mohlo by dôjsť k utopeniu.  

 Ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazénu. Nenechávajte ich 
nikdy v dosahu detí. 

 Pred použitím schodíkov skontrolujte všetky jeho časti.  
 Odporúčame vám v období, keď bazén nepoužívate, schodíky očistiť, 

vysušiť a uschovať mimo dosah detí.  
 Schodíky nepoužívajte na iné účely, než na ktoré sú určené.  
 Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi 

je dovolený len za sprievodu (pomoci) osôb telesne a duševne 
spôsobilých.  

 
ZLOŽENIE 
 
KROK 1: UPRAVTE DĹŽKU PRIAMYCH NÔH A NOHY ZLOŽTE  
Schodíky sú vyrobené pre nadzemné bazény s maximálnou výškou steny 
123 cm a sú prispôsobené tak, aby ich bolo možné po jednoduchej úprave 
použiť aj v zapustených bazénoch. Ak je váš bazén postavený ako 
nadzemný, prejdite na krok 2.  

ÚPRAVA SCHODÍKOV PRE ZAPUSTENÉ BAZÉNY:  
Schodíky , aby boli bezpečné, musia mať obe strany, ako 
nástupnú tak aj výstupnú, s rovnakým sklonom voči vodorovnej 
rovine. Preto podľa umiestnenia schodíkov upravte dĺžku delených 
nôh [2] tak, aby schodíky stáli rovno. Pri určení dĺžky A (obr. 1) je 
nutné počítať s výškou oblúku [1] a hrúbkou podnožky (cca 125 
mm). Miesto rezania B si odmerajte a označte.   
Radšej dvakrát merajte, ako nohy odrežete! 
Pílkou na železo odrežte v mieste B zvyšnú časť nôh. Vo 
vzdialenosti 20 mm od odrezaných koncov teraz vyvŕtajte otvor pr. 
8,6 mm (max. 9 mm) v rovine s ostatnými otvormi v nohách.  
 
KROK 2: ZLOŽTE DELENÉ NOHY A OBLÚKY  
Oblúky [1] pevne natlačte do oboch delených nôh [2] tak, aby 
otvory v oblúkoch lícovali s otvormi v nohách (obr. 2). Spoje 
zoskrutkujte pomocou skrutiek [11] a matíc [12].  
 
KROK 3: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPNE K NOHÁM  
POZNÁMKA: Postupujte od dolného konca nôh nahor. Dbajte na 
to, aby stupne boli oproti nohám orientované rovnako. Po montáži 
už nebude možné stupne demontovať bez poškodenia. Nohy sú 
symetrické, musia však svojim spodným zahnutím smerovať od 
seba (obr. 4). 
Priložte dvojdielnu objímku [9] k nohe [2] alebo [4] v mieste 
prehĺbeniny (obr. 3) a zaistite gumovým krúžkom [11]. Na objímku 
zhora natlačte stupeň [8], pokiaľ nezapadnú zámky na objímkach 
za vrchný okraj otvoru stupňa. Postupujte stupeň po stupni od 
dolného konca nôh nahor. 



 
KROK 4: PRIPEVNITE DRŽADLÁ SCHODÍKOV K NOHÁM  
Držadlá schodíkov [3] nasuňte zvrchu do otvorov v plošine [7] 
a potom zospodu plošiny natlačte zúžené konce nôh [2] a [4] 
(obr. 5). Dodržte, aby otvory v držadlách [3] lícovali s otvormi v 
nohách [2] a [4] a v plošine [7]. Všetko zoskrutkujte pomocou 
skrutiek [10] a trubicových matíc [13] vo všetkých rohoch plošiny 
[7]. Trubicové matice vkladajte z vonkajšej strany  plošiny.  
 
KROK 5: UPEVNITE SCHODÍKY K VÝSTUHE  
Vezmite výstuhu schodíkov [6] a položte ju vedľa oblúkov nôh [1] 
smerom dovnútra schodíkov. Otvory vo výstuhe [6] zoraďte 
s otvormi v oblúkoch [1] (obr. 6).  Po vycentrovaní otvorov 
zoskrutkujte diely pomocou trubicových matíc [13] a skrutiek [14].   
 
POZNÁMKA: Trubicové matice musia byť bezpečne dotiahnuté, 
ale nedoťahujte ich nadmerne; diely schodíkov by sa mohli 
nadmerným dotiahnutím trubicových matíc poškodiť.  
 
Teraz sú schodíky pripravené na použitie.  
 
POUŽITIE 
Schodíky sú určené na použitie v nadzemných a čiastočne 
zapustených bazénoch. Výstuha slúži k spevneniu konštrukcie 
vonkajšej strany schodíkov, ktorá je určená na skrátenie. 
UPOZORNENIE: Schodíky  do bazéna vkladajte tak, aby boli 
výstuhou  z vonkajšej strany bazéna – viď obr. 7. Ak schodíky 
použijete opačne, hrozí poškodenie fólie. 
Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte 
bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len  na 
potrebnú dobu, kedy sa kúpete. V období, kedy nepoužívate 
bazén, schodíky očistite, osušte a uschovajte mimo dosahu detí. 
 
UPOZORNENIE: Schodíky nie sú vyrobené z nehrdzavejúceho 
materiálu a preto môže pôsobením chemických prostriedkov 
dôjsť ku korózii. Preto ich občas skontrolujte a v prípade, že 
zaznamenáte príznaky korózie, natrite ich vhodným náterom.  
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADNÚ KORÓZIU 
OCEĽOVÝCH TRUBIEK!  
V prípade, že na chemickú údržbu vody používate kyslíkovú 
chémiu, dochádza k zrýchleniu korózie schodíkov. V tomto 
prípade je nutné ošetriť tú časť schodíkov, ktorá bude v kontakte 
s bazénovou vodou, dodatočným vhodným náterom.  
 
 
ZOZNAM DIELOV SCHODÍKOV DL-127  
POZ.  NÁZOV DIELU  KS  
1  Oblúk delenej nohy  2  
2  Delená noha   2  
3  Držadlo  2  
4  Celá noha  2  
5  Plastová záslepka  6  
6  Výstuha  1  
7  Plošina 46x46 cm  1  
8  Plastový stupeň 48  6  
9  Objímka - polovica  24 
10  Skrutka okrasná M6x14  6  
11  Gumový krúžok  12  
12  Matica trubicová M6x20  2  
13  Matice trubicová M6x30  6  
14  Skrutka okrasná M6x25  2  
15  Gumová krytka  4  
 
 


