Výrobce / Výrobní závod | Manufacturer / production plant:
mdm NT, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 143
mdm NT, 46-300 Wojciechów, ul. Fabryczna 1
mdm NT, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 206

Návod k montáži | installation instructions
Set SMART mdm® U
Set obsahuje | package contains:
•
•
•
•

Kominická lávka | chimney sweep safety bench
Vzpěra | bench grip support U
Kolébka | bench grip 		
Upevňovací šrouby | fixing screws

1 ks | pcs
2 ks | pcs
2 ks | pcs
8 ks | pcs

1

Vzpěru (typ U) položte na předem položenou
krytinu ploché střechy (např. šindel, lepenka
atp.) a přišroubujte přímo ke dřevěné konstrukci střechy.
Position the U support on the previously laid
flat roof sheathing (e.g. shingles, tar paper etc.)
and screw directly to the wooden structure of
the roof.

2

Na vzpěru položte a vyrovnejte do roviny kolébku kominické lávky. Oba díly sešroubujte pomocí přiložených šroubů – 2 ks/vzpěru).
Lay and level the roof bridge mounting on the
support. Both these elements need to be screwed together using the screw set included
(2 pieces per support).

3

Po připevnění druhé vzpěry s kolébkou přišroubujte kominickou lávku.
After fixing the second, neighbouring set consisting of a support and mounting – screw
in the roof bridge using the screws included.

4

Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména zkontrolujte pevnost
všech mechanických spojů.
Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.
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Rozteč mezi vzpěrami: max. 800 mm.
Spacing between bench grip supports: max 800 mm.

Návod k montáži | installation instructions
Set SMART mdm® U
Montáž kominického stupně mdm® proveďte
stejným způsobem. Kominický stupeň přišroubujte přímo ke kolébce (nikoli ke vzpěře).
Installation of the roof step is to be done in the
same way. mdm® roof steps are to be screwed directly to the support (unlike a roof bridge, which needs a mounting).

!

Vzpěru typu U můžete připevnit na střechy pokryté trapézovým plechem nebo plochou střechu.
Vzpěra musí být po celé délce podložena (plná spodní konstrukce). Všechny montážní otvory
utěsněte – např. pokrývačským tmelem.
It is possible to screw the U support to roofs covered with trapezoidal sheet metal or flat roofing.
Note! The support should be have a fully boarded understructure along its entire length.
POZOR: Tento výrobek nesmí být použity jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu | The devices should not be used as attachment points for protective personal equipment against falling or for fixing fixtures

Návod k montáži | installation instructions
Set SMART mdm® Nástěnný
SMART mdm® Wall mounted
Set obsahuje | package contains:

• Kominická lávka | chimney sweep safety bench
• Nástěnná konzola | wall bench grip
• Upevňovací šrouby | fixing screws

1 ks | pcs
2 ks | pcs
4 ks | pcs

1

Konzoly připevněte přímo na stěnu pomocí
ocelových expanzních kotev KS 8x80. Pak k
nim přišroubujte kominickou lávku.
The wall mounted support is fixed directly to the
wall using KS 8x80 steel expansion bolts. After
fixing the second, neighbouring set consisting
of a support and mounting – screw in the roof
bridge using the screws included.

2

Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména zkontrolujte pevnost
všech mechanických spojů.
Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.

POZOR: Tento výrobek nesmí být použity jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu | The devices should not be used as attachment points for protective personal equipment against falling or for fixing fixtures
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