Інструкція та рекомендації по збиранню модульних сходів класу - «Економ-Ка»
Рекомендації:
Для проведення монтажних робіт рекомендується двоє
людей. Для зручності виконання розмітки використовуйте
схил, будівельний рівень, кутник і рулетку.
Для збирання сходів вам знадобляться наступні інструменти:
два ключа на 19, ключ на 13, шестигранний ключ №8, дриль
(шуруповерт), свердла (бажано для дерева) ø6мм для отворів
під кріплення сходинок і ø10-11мм під стійкі огородження.
Уважно розмічайте місця для кріплення, а після робіть
отвори. Починати підйом по сходах подібної конструкції
найзручніше починати з правої ноги. Залежно від місця
встановлення сходів стійкі огорожі починають
встановлювати з першої або з другої сходинки.
Куточки під сходинку встановлюються в будь-якому
зручному для їх кріплення місці.
Сходинки зашліфовані під фарбування, перед
встановленням(експлуатацією) рекомендується нанесення на
них лакового покриття, при роботі зі сходинками
використовуйте тільки чисті будівельні рукавички. Не
намагайтеся вкручувати в сходинки гвинти кріплення без
попереднього засвердлювання (ø5-6мм), може тріснути
дерево або зірватися головка гвинта.
Пластикові декоративні заглушки перед встановленням
бажано опустити на кілька хвилин у гарячу воду. Робити
остаточне затягування кріпильних елементів потрібно після
повного встановлення сходів.
Загальний вигляд сходів:
1.Модуль «нижній»
2.Модуль «верхній»
3.Модуль «середній»
4.Модуль «середній» під опору
5.Опора «вертикальна»
6.Сходинка «клиноподібна»
7.Стійка сходового огородження «Г» -образна
8.Стійка сходового огородження «верхня».
Збирання модульного каркаса:
1.Шпилька М12 L - 200мм 2.Шпилька М12 L- 60мм
3.Гайка М12 4.Шайба М12
5.Заглушка пластикова 80х80мм.
Збирання металевого каркаса зручніше проводити горизонтально,
на рівній і твердій поверхні. Вертикальна опора встановлюється в
процесі монтажу каркаса під шостий за рахунком модуль
(«середній» під опору - він має додатковий отвір знизу).
Зібраний каркас сходів підіймається вертикально і розміщується в
місці встановлення сходів. Для більш точного розташування
каркаса сходів приладьте на ньому кілька сходинок, встановлення
сходинок описане нижче.
Виконайте розмітку отворів під кріплення фланців каркаса сходів
(в підлогу і перекриття). Закріпіть верхній фланець сходів (не
затягувати кріплення до закінчення монтажу), далі вирівнюється
і фіксується до підлоги опора, потім фланець нижнього модуля.
Після закінчення встановлення каркаса вирівняйте модулі в одну
осьову лінію. Перевірте за допомогою рівня і схилу правильність
встановлення сходів, після чого зафіксуйте всі кріплення. Вставте
в торці модулів пластмасові заглушки.

Встановлення сходинок і сходового
огородження:
6.Гвинт для дерева М8х30
7.Болт М8х60
8.Шайба М8
9.Шуруп (3,5х16)
10. З'єднувальний елемент - «Джокер»
11.Будівельний рівень
Виконайте розмітку центральної осі на
нижньому боці сходинки. Покладіть
сходинку на каркас сходів так, щоб
торець сходинки упирався тильною
стороною в вертикальну трубу модуля,
вирівняйте по центральній осі краї, що
нависають. Знизу сходинки через отвори
під кріплення позначте точки
свердління. Для зручності розмітки
спочатку закріпіть верхню та нижню
сходинки, після чого натягніть шнур по
діагоналі з бічної частини сходинок.
Решту сходинок по торцях вирівнюйте
щодо шнура. У зазначених місцях
засвердліть в сходинках по 4 отвори ø56мм на глибину 30мм. Використовуйте
обмежувач свердління, щоб не
продірявити сходинку наскрізь.
Прикрутіть болтом стійку до сходинки,
після чого вирівняйте верхню зігнуту
частину стійкі огородження паралельно
торця сходинки і встановіть «джокер»,
з'єднавши його з верхньою по ходу
стійкою огорожі. Після встановлення і
вирівнювання по рівню всіх стойок
сходового огородження, вкрутіть в
нижній фланець кожної стійкі по 3
шурупа.

Розмітка сходинки під
встановлення стійок сходового
огородження:
Отвори просвердлюємо наскрізь
діаметром 9-11мм
№ I - позначена розмітка отвору:
під стійку огорожі «верхня»
(відноситься тільки до верхньої
сходинки в стандартному
варіанті встановлення сходового
огородження) і у випадках
встановлення між сходинками
больців.

