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Ochranné zábradlí FlexCore

? 
Otázky

POKYNY PRO INSTALACI

Požadované nástroje

Komponenty

Vrták do zdiva  
16mm  
25mm

FixSvinovací
metr

24mm nástavec 

Koncový sloupek
GR-K-END

Souprava jádra
GR-K-COR

Spodní kolejnice
GR-C-EXT

Stredový sloupek
GR-K-MID

Horní kolejnice
GR-C-RAL

Sablona
GR-C-TMP

Elektropneumatické
kladivo

Vrták s
5.5mm bitem

Krídová
znackovací

snura

7mm
sestihranný

klíc

 Vrtací
sroubovák

Green spot s.r.o.
Distributor pro CZ a SK

info@greenspot.cz

www.greenspot.cz
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Stred

  25 vrták  
Znacka díry príruby  

 25mm vrták  
Znacka díry príruby  

 16mm vrták  
Znacka kotevního otvoru  

Znacka kotevního otvoru  
 16mm vrták  

Znacky zarovnání 

152mm
Stred k prírube 

38mm
Ukotvení 

Pokyny k šabloně

Modulární produkt

Pouzijte prilozenou sablonu, abyste presne oznacili umístení otvoru pro vrtání. Kroky, které vyzadují sablonu, budou
oznaceny ikonou sablony.

Jedná se o modulární systém ochranného zábradlí a kazdá instalace vyzaduje vlastní rozvrzení. Pred
zahájením instalace si prectete celý návod k instalaci. Pokud potrebujete dalsí informace, kontaktujte,
prosím, distributora McCue produktu pro CR a SK firmu Green spot s.r.o., kontakt: info@greenspot.cz

Sablona

Pouzijte sablonu
pro tento krok
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Střed otvoru ku středu otvoru

POHLED SHORA

KONCOVÝ SLOUPEK
POHLED SHORA

16mm průměr
Otvor pro ukotvení

↓140mm

25mm průměr
Otvor pro přírubu

↓75mm

16mm průměr
Otvor pro ukotvení

↓140mm

16mm průměr
Otvor pro ukotvení

↓140mm

25mm průměr
Otvor pro přírubu

↓75mm

16mm průměr
Otvor pro ukotvení

↓140mm

25mm průměr
Otvor pro přírubu

↓75mm

STŘEDOVÝ SLOUPEK
POHLED SHORA

3048mm

75mm

25mm

140mm

16mm

1

3

2

!
Pozor: Presvedcte se,
zda jsou díry bariéry
a znacky oznacení
rádne zarovnány

+
Křídová
značkovací
šňůra

+ Elektropneumatické kladivo 
s 25mm a 16mm vrtákem

+ Šablona a 
svinovací metr

Pozor: Pokud je prurez mensí nez 305 cm
od stredu, viz pokyn pro rezání     

Sablona

Pouzijte sablonu
pro tento krok
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16mm ukotvení

Podložka

Tlumič

Jádro

Příruby

Hliníkový kolík

!
Pozor:  

Zapustte závit
rucne. Nekrízte

závit!
Vrták volitelný.

+ Rázový utahovák 
s 24mm bitem

+ 5.5mm 
šestihranný
klíč

4

6

5

7
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3048mm

!

Koncový sloupek: 
Prejdete ke kroku 14

Středový sloupek: 
Prejdete k následujícímu kroku

Pozor: Pokud kolejnice
nejsou v pozadovane délce,

viz pokyny pro rezání

8

9

+ Šablona a 
svinovací metr

Sablona

Pouzijte sablonu
pro tento krok
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26mm průměr
Otvor pro přírubu

↓75mm

26mm průměr
Otvor pro přírubu

↓75mm

16mm průměr
Otvor pro ukotvení

↓140mm

16mm průměr
Otvor pro ukotvení

↓140mm

STŘEDOVÝ SLOUPEK POHLED SHORA

38mm38mm

152 mm 152 mm

10

11

+ Elektropneumatické
kladivo
s 26mm a 16mm
vrtákem
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16mm ukotvení

Podložka

Tlumič

Jádro

12

13

+ Rázový utahovák 
s 16mm bitem

!
Pozor: Opakujte
kroky 9-13 az do 

posledního sloupku

+ 5.5mm 
šestihranný klíč
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14

15

+ 5.5mm 
 šestihranný
  klíč
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16

17

Pokyny pro instalaci jsou pouze orientační. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávnou
instalaci, nebo nesprávné použití svých výrobků. Je odpovědností instalatéra kontrolovat správnou instalaci
a v případě pochybností se obraťte na distributora McCue produktů pro ČR a SK firmu Green spot s.r.o.
kontakt:: info@greenspot.cz

+ 5.5mm 
šestihranný
klíč



Ochranné zábradlí FlexCore
NÁVOD NA REZÁNÍ PROFILU

Požadované nástrojeKomponenty

FixSvinovací
metr

Pila 26mm
stupnovitý

vrták

Spodní kolejnice
GR-C-EXT

Horní kolejnice
GR-C-RAL

Sablona
GR-C-TMP

Rázový
utahovák

Krídová
znackovací

snura

mccue.comMcCue Corporation
Peabody, Massachusetts, USA 

+1 (800) 800 8503
customercare@mccue.com

McCue UK & Europe
Milton Keynes, United Kingdom 

+44 (0)1908 365 511
uksales@mccue.com

 ? 
Otázky

Green spot s.r.o.
Distributor pro CZ a SK

info@greenspot.cz

www.greenspot.cz
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Střed otvoru ku středu otvoru

1

2

properly 

+ Šablona a
svinovací metr

+ Svinovací metr

Krok 1: Zmerte a umístete sablonu na nový stred jádra. Pouzijte sablonu k oznacení otvoru pro ukotvení a otvor(y) pro kolíky.

Step 2: Zmerte vzdálenost mezi otvorem pro kolík a nove oznacenou znackou.
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54 mm

Otvor pro přírubu Řezná čára

+ Svinovací metr

+ Vyvrtat  
26mm
stupňovitým
vrtákem

3

4

Krok 3: Pro uríznutí spodní kolejnice zmerte a oznacte nový otvor pro kolík pomocí kóty z kroku c.2. Oznacte novou délku rezu na 54 mm od znacky otvoru.

Step 4: Vyvrtejte nový otvor pro kolík skrz spodní kolejnici pomocí 26mm stupnovitého vrtáku.



Řezání profilu na délku   |  Strana 4 ze 6

Zmerte stred otvoru na stred otvoru

POHLED SHORA

BOČNÍ POHLED

+ Pila

5

6

Krok 5: Urízni na nové cáre rezu.

Krok 6: Jakmile vlastní délka spodní kolejnice a oba sloupky jsou nainstalovány, zmerte mezi stredy otvoru.
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38 mm

Dírka Řezná čára

+ Svinovací metr

+ Vyvrtat  
stupňovitým
vrtákem

7

8

Krok 7: Na horní kolejnici zmerte a oznacte nový otvor pro kolík pomocí kóty z kroku c.6. Oznacte novou reznou cáru ve vzdálenosti 38mm od nove oznaceného otvoru.
Oznacte obe na horní a dolní strane profilu.

Krok 8: Provrtejte horní a dolní stenu profilu pomocí 26mm stupnovitého vrtáku.
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Pokyny pro instalaci jsou pouze orientační. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávnou
instalaci, nebo nesprávné použití svých výrobků. Je odpovědností instalatéra kontrolovat správnou instalaci
a v případě pochybností se obraťte na distributora McCue produktů pro ČR a SK firmu Green spot s.r.o.,
kontakt:: info@greenspot.cz

9

10

+ Pila

Krok 9: Uríznete profil na délku a nainstalujte.


