
Obdržené součásti:

Budete potřebovat:
Akušroubovák, bity Torx
Vrtačku
Pomocníka na manipulaci s těžkými či dlouhými částmi
Montážní tyč nebo třeba lať pro vytvoření páky při zavrtávání zemního vrutu do země
Vodováha při kotvení zemních vrutů, pro zajištění roviny

S T Ě N A  D O  S V A H U
n á v o d  k  s e s t a v e n í

Návod vč. seznamu součástí je sestaven pro klasický model této sestavy 
a počítá se zde se všemi stěnami i se zemními vruty. 

Jednoduše tedy v závislosti na tom, co jste si objednali, přeskočte kroky, které se Vás netýkají.

(1) 1 ks horní trám, (2) 2 ks stěn 100x250 cm na lezecké kameny, (3) 1 ks stěny 100x250 cm na lano, 
(4) krycí prkno na zakrytí spáry mezi dvěma stěnami s lezeckými kameny, (5) skluzavka, 
(6) lezecké kameny, (7) lano s uzly, (8) 2 ks zemní vruty, 
(9) spojovací materiál (vruty do dřeva, šrouby k lezeckým kamenům)
(10) NAVÍC přikládáme kousek prkna (pro případ komplikace č. 3 viz konec návodu) 
     a více menších vrutů do dřeva do rezervy 
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1. UKOTVENÍ HORNÍHO TRÁMU

Rozložíme si horní trám a zemní vruty v místě tak, abychom viděli, jak to vychází, viz obr. 1. 

Zavrtáme zemní vruty do země:
Použijeme montážní tyč nebo lať pro vytvoření páky při zavrtávání zemního vrutu do země.

Pomocí vodováhy si zkontrolujeme správnou úroveň zemních vrutů za účelem toho, aby zemní
vruty byly vzájemně v rovině.

Zemní vruty:

       Zemní vruty budou zhruba 50 cm od krajů trámu (v případě klasického provedení stěny).

                (V zemním vrutu je otvor pro použití montážní tyče, při použití latě nám poslouží patka ve tvaru U.)
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Obr. 1: Rozmístění zemních vrutů a trámu Obr. 2: Zavrtaný zemní vrut

↑ Zde může vzniknout komplikace č. 1 (viz konec návodu).

Obr. 3: Rozmístění vrutů do dřeva

Do zemních vrutů vložíme horní trám.
Po vložení trám v zemních vrutech upevníme:

na jeden zemní vrut připadá 6 vrutů do dřeva 8x80 mm
z každé strany horní trám v zemním vrutu upevníme třemi vruty do dřeva
vruty do dřeva dáváme do kříže tak, že se z obou stran potkají pouze prostřední vruty

Horní trám:

Obr. 4: Ukotvený horní trám

↑ Zde může vzniknout komplikace č. 2 (viz konec návodu).



2. STĚNA S LANEM

Protáhneme lano otvorem ve stěně a pevně zauzlujeme viz obr. 5.
Hotovou stěnu připevníme k hornímu trámu dvěma vruty 8x120 mm viz obr. 6.

Použijeme: stěnu na lano, lano, vruty do dřeva 8x120 mm na připevnění celé stěny k hornímu trámu.
Ještě před připevněním stěny dáme na stěnu lano.

3/6

Obr. 6: Upevnění stěny k hornímu trámuObr. 5: Zauzlované lano

↑ Zde může vzniknout komplikace č. 3 (viz konec návodu).

Rozmístění stěn a skluzavky na trámu je čistě na vás. 

3. SKLUZAVKA
Skluzavku připevníme na horní trám vedle již připevněné stěny, použijeme čtyři vruty 4x50 mm

      (nebo jiné drobné vruty, které byly přiloženy).

Obr. 7: Přidání skluzavky
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4. STĚNA S LEZECKÝMI KAMENY
Použijeme: stěny pro lezecké kameny, 

Rozmístíme kameny a tak, jak jsme je rozmístili, si vyvrtáme otvory pro jejich následné zašroubování. 

Zašroubujeme lezecké kameny s použitím přiloženého spojovacího materiálu. 

Poté stěny připevníme k hornímu trámu vruty 8x120 mm.
Na závěr zakryjeme spáru mezi stěnami krycím prknem, který na stěny připevníme drobnými vruty.

       krycí prkno na zakrytí spáry mezi dvěma stěnami,
       lezecké kameny a k nim přiložený spojovací materiál - šrouby,
       drobné vruty do dřeva na připevnění krycího prkna ke stěnám,
       velké vruty do dřeva 8x120 mm na připevnění stěny k hornímu trámu.

       Provádíme ideálně na kozách, abychom dosáhli na šroub i ze spodní strany a zvlášť jednu stěnu a pak druhou.

STĚNA JE SESTAVENÁ

Obr. 9: Rozmístíme kameny, vyvrtáme díry, zašroubujeme šrouby
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- Zkuste změnit vybrané umístění o pár cm. 
- Pokud jinak nelze, můžete vrut zkrátit (flexou) a v zemi podpořit jeho zafixování zalitím betonem.

Možné komplikace
 Zemní vrut nejde zavrtat, protože jste narazili na kámen.1.

- Kvůli bezpečnosti takovou škvíru doporučujeme zahrnout např. zeminou, kamínky, 
  či jakýmkoliv jiným způsobem, který je ve Vašich možnostech.

2. Vznikla větší mezera mezi zemí a trámem vlivem nerovného terénu.

 Přiložte prkno k mezeře, označte si tužkou výšku řezu.
 Pilkou seřízněte.
 Vložte do mezery mezi stěnou a zemí tak, aby se podpora zapřela.
 Pomocí 2 drobných vrutů do dřeva zafixujte podporu se stěnou.

Aby se stěna neprohýbala, vytvořte podporu. Můžete použít kousek prkna, které jste obdrželi navíc
pro tento případ.

1.
2.
3.
4.

3. Vznikla větší mezera mezi zemí a stěnou .

shora přivrtáme dvěma
drobnými vruty do dřeva



6/6

info@houwood.cz

V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:
 725 120 249 

A pokud se chcete podělit o výsledek Vaší montáže, pošlete nám foto nebo nás označte u Vašeho příspěvku. 
Moc rádi se podíváme!  Děkujeme.

www.houwood.cz                  facebook.com/houwood.cz              instagram.com/houwood.cz

https://m.me/houzvaCZ
https://wa.me/420725120246
mailto:objednavky@houzva.cz
tel:+420725120249
tel:+420725120249
https://www.houzva.cz/
https://www.facebook.com/houzvaCZ
https://instagram.com/houzva.cz

