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Ihned  po  dodávce  zkontrolujte  zboží,  zda  nebylo  během  přepravy  poškozeno  a  případné  poškození 
neodkladně nahlaste. 

Jeden element váží cca 200 kg.

Dodávka se skládá z jednotlivých  elementů  tenisové stěny,  1x galvanizované ocelové vzpěry pro každý 
element  +  1x  další  kus,    M8x50,  M8x80,  M8x100  spojovací  šrouby  s  maticemi,  těsnící  páska,  bílý 
zvýrazňovač. Volitelné příslušenství: ochranný rošt, boční panel, záslepky šroubů

Kotevní  šrouby  M16  se  zabetonují  při  tvorbě  fundamentu.  Alternativně  je  možné  později  použít 
vysokopevnostní hmoždinky do betonu M16.

Před instalací stěny překontrolujte, zda je fundament hladký a případné nerovnosti nebo hrbolky odstraňte. 

Obr. 1: Nejdříve  se  připevní  všechny  ocelové  vzpěry  pomocí  kotvících  šroubů  nebo  vysokopevnostních 
hmoždinek.

Jednotlivé elementy stěny se instalují zleva doprava (z pohledu hráče).  Ujistěte se, že pozice ocelových 
vzpěr vůči antivibračním žebrům je ve shodě s nákresem v plánu fundamentu. 

Případné nerovnosti fundamentu zohledněte při montáži prvního elementu stěny. 

První element stěny umístěte před ocelové vzpěry a k první vzpěře ho připevněte šrouby M8x50. Element 
musí být ve spodní v kontaktu s fundamentem. Pokud tak není, je nutné použít například klíny. Postupujte 
tak u dalších elementů.

Obr. 2: Před instalací druhého elementu nalepte těsnící pásku na styčnou plochu prvního elementu. Tím se utěsní 
případné netěsnosti mezi jednotlivými elementy. 

Obr. 3: Umístěte druhý element a přimontujte ho k prvnímu pomocí šroubů M8x80. Šrouby ponechte utažené volně 
, aby mohlo dojít později ke korekci. Nainstalujte všechny ostaní elementy. 

 Na závěr proveďte závěrečnou korekci polohy jednotlivých elementů a s citem utáhněte všechny šrouby 
(pokud se šrouby utáhnou příliš, antivibrační žebra mohou prasknout). Při dotahování začněte u spodních 
šroubů a pokračujte k horním. Elementy jsou mírně elastické, což umožňuje provádět korekce.

Obr. 4: Poté může být nainstalován ochranný rošt proti přestřelení (volitelné příslušenství). 

Obr. 5, 6: Nainstalujte postranní  panel  pomocí šroubků  s hmoždinkami. Použijte  otvory v postranním panelu jako 
šablonu pro vyvrtání do otvorů v elementu stěny. Postranní panely by měly být připevněny tak, aby byly 
cca  10  mm  pod  hranou  elementu  stěny.  Pro  vrtání  do  polymerbetonového  elementu  stěny  použijte 
karbidový vrták a vrtejte bez příklepu.

Bílá  značení  na  elementech  stěny  mohou být  opravována  dodaným  bílým  zvýrazňovačem.  V  případě 
potřeby použijte pro přesnou práci maskovací malířskou pásku.

Malé mezery, rozdílný rádius nebo barevné odlišnosti jsou způsobeny výrobním postupem a nejsou 
důvodem k reklamaci. 



Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5 Obr. 6


