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Díly (standardní délka 1 ks fixační konstrukce = 4 m) 

 

   

 

 

Fixační konstrukce Clony Držák (pro uchycení na 
sloupek svodidla) 

Uchycení clon k fixační 
konstrukci 

Zajištění fix. konstrukce 
k držáku 

 délka 3960 mm 

 žárově zinkované 

 6 držáků pro clony 

 žárově zinkovaná, 
ČSN EN ISO 1461 

6 ks / fix.konstrukce  1 ks (na první a 
poslední konstrukci 
2 kusy) 

 žárově zinkované 

 dostupné různé typy, 
na obrázku typ pro 
sloupek Sigma 

 uchycení ke sloupku 
šroubem M10x25 

 1 set pro fixaci 1 clony = 

2 šrouby M8x65, 

2 podložky, 2 matky,  

4 U-podložky 

 6 setů / fix. konstrukce 

 žárově zinkované 

 

 1 set = 2 šrouby 

M8x65, 2 podložky, 

2 matky 

 2 sety / fix. konstrukce 

 žárově zinkované 
 

 
Vybavení 
 

 nářadí elektrické - elektrocentrála, aku-utahováky, úhlová bruska; 

 nářadí ruční - ráčna, utahovací klíče, kladivo, páčidlo, vodní váha; 

 kožené kapsy na opasku pro spojovací materiál. 

 

Postup montáže 

1) Nasuňte držák na sloupek svodidla a dotáhněte šroub M10x25 v držáku proti sloupku. 
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2) Připevněte fixační konstrukci 

a) Vložte konec fixační konstrukce do U-profilu držáku. 
b) Připevněte fixační konstrukci spojovacím materiálem (M8x65). 
c) Vložte začátek fixační konstrukce do sousedního U-profilu držáku a připevněte spojovacím 

materiálem (M8x65). 
 

a. b. c. 
 
 

3) Připevněte clony 

a) Vyrovnejte fixační konstrukci. 
b) Připevněte clony k fixační konstrukci spojovacím materiálem pro clony. Před dotažením spojovacího materiálu 

vyrovnejte každou clonu pomocí vodní váhy. 
 

a. b. 
 
 

4) Alternativa kroku 3 – z důvodu snížení časové náročnosti montáže lze clony předmontovat na fixační konstrukci 
před dodáním systému na stavbu 

a) Připevněte clony k fixační konstrukci (ještě před převozem na stavbu). 
b) Připevněte držáky ke sloupkům (viz bod 1). 
c) Připevněte fixační konstrukci s předmontovanými clonami na na držáky (viz bod 2). 

 

a. b. 
 
 

Přibližná doba instalace 
 
Za 1 den nainstalují 4 osoby přibližně 250 m kompletního systému clon proti oslnění. 
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