
INSTALACE STŘEŠNÍ KOMUNIKACE COROTOP® - Corolav

VŠEOBECNÉ POKYNY

• Pamatujte! Zdraví nebo životy lidí, kteří ji používají, závisí na správné instalaci střešní komunikace.
• Stejným způsobem, jako v tomto návodu, jsou upevněny jak konzoly pro lavice, tak pro komínové stupně.
• Maximální rozteč podpěr lavice je 60 cm.

PODPORA KOMÍNOVÉ LÁVKY PRO STŘEŠNÍ DLAŽDICE A TAŠKY
(TYP „A - PROSTÝ“)

• Konzola TYP A je určena pro montáž na překrytí cementových a keramických dlaždic. 
• Skládá se ze dvou částí (vhodné pro stojan a držák). 
• Obě části jsou připevněny přímo na krokev nebo další podpůrnou kontralať.

1. Instalujeme podpůrné kontralatě.



2. Spodní část držáku namontujte tak, aby vyčníval těsně pod taškou pokrývající držák. Aby se tašky nezatěžovaly, 
položíme držák na levý spodní okraj tašky níže.

3. Spodním krytem tašky zakryjte držák na šířku držáku tak, …

4. ... aby se dlaždice nehoupala na držáku.



5. Namontujte horní část držáku tak, aby obě části mohly být spojeny pomocí šroubů přidaných v sadě.

6. Broušení spodního zámku dlažby, který zakrývá držák, na šířku držáku tak, aby …

7. ... taška neležela na držáku a nezvedala se. Oba díly držáku spojujeme pomocí šroubů, které jsou součástí sady.



PODPORA KOMÍNOVÉ LÁVKY PRO STŘEŠNÍ DLAŽDICE A TAŠKY
(TYP „NĚMECKÝ OHNUTÝ“) 

• Německý držák je ohnutý v jednom kuse, což výrazně zkracuje dobu jeho montáže. 
• Vzhledem ke své nižší stabilitě se však nedoporučuje používat pro montáž komínových stupňů.

. 

1. Pomocné kontralatě instalujeme ve výšce, která zaručí, že konec držáku, který je založen na podpůrné tašce, 
bude v místě, kde je dlaždice podložena kontralatí.

2. Aby nedošlo ke zvednutí držáku, vyřízněte horní okraj tašky, která podpírá šířku ploché tyče držáku.



3. Přišroubujte držák kontralati tak, aby se držák plochou opíral o nosnou desku po celé délce. V případě potřeby 
deformujeme držák ohnutím na ploché straně.

4. Aby nedošlo ke zvednutí tašky pokrývající držák, seřízneme opět její spodní zámek v šířce tyče podpěry a 
zakryjeme.



PODPORA KOMÍNOVÉ LÁVKY PRO STŘEŠNÍ DLAŽDICE A TAŠKY
(TYP „KAPR“)

• Konzola se skládá ze 2 částí (stojan a držák)

DRŽÁK UMÍSTĚNÝ NA TAŠCE

1. Připevněte spodní část držáku (podpěry) ke kontralati ve výšce, která umožní připojení k horní části držáku.

2. Střešní krytina, která zakrývá podpěru, musí být upevněna tak, aby se nepohybovala na podpěrném povrchu.



3. Kromě toho vyřežeme otvory na stranách dlaždic tak, …

4. ... že se mezi ně vejde plochá tyč.



5. Horní část držáku přišroubujte k příslušné kontralati tak, aby plochá deska konzoly spočívala na tašce od další 
řady a připojte obě části držáku pomocí šroubů dodaných v sadě.

6. Zbrousíme rubovou část střešní tašky pokrývající plochou tyč horní části držáku tak, aby …

7. ... tašky neplavaly na plochém panelu.



DRŽÁK UMÍSTĚNÝ V PŘEKRYVU

1. Spodní část držáku připevníme ke kontralati tak, aby spočívala na dvou dlaždicích, které jsou ve vzájemném 
kontaktu a zároveň nebránil střešní krytině.

2. Správně zbrousíme střešní krytinu tak, aby …

3. ... neplavala na podpěrné tyči.



4. Namontujte horní část držáku na další pracovní plochu tak, aby plochá deska držáku spočívala na další dlaždici a 
spojila obě části držáku dohromady.

5. Správně seřízneme  střešní tašku pokrývající konzolu tak, aby …

6. … držák zakryly a nepohybovaly se po žebrech konzoly.



PODPORA KOMÍNOVÉ LÁVKY PRO KOVOVÉ STŘECHY A TAŠKY

• Po určení místa montáže držáku vyvrtejte do střešní krytiny otvory, u tašek pod střešní krytinu. 
• Přímá instalace do střešního plechu má za následek odlepení krytu, takže kolem otvorů obklopíme otvory 

střešním tmelem a našroubujeme držák pomocí samozávrtných šroubů 4,8 x 50 mm.



PODPORA KOMÍNOVÉ LÁVKY PRO PLOCHÉ STŘECHY

• Určeno pro montáž na ploché střechy, jako jsou asfaltové šindele, střešní lepenka, trapézový plech (maximální 
výška trapézu 30 mm).

• Po určení místa, kde bude držák nainstalován, vyvrtejte otvory v krytu a pokovení. 
• Utěsněte tmelem střešní krytinu kolem otvorů a přišroubujte držák vruty z nerezové oceli ø8. 

PODPORA KOMÍNOVÉ LÁVKY PRO PLOCHÉ STŘECHY SE STOJATÝM ŠVEM

• Určeno pro montáž na plochou střechu spojenou stojatým švem.
• Konzola se skládá ze dvou dílů - úchytu a pevného držáku, který by měl být při montáži na střechu přišroubován 

k úhelníku konzoly.
• Konzola je sestavena tak, že se montážní díl (šroubové svorky) namontuje přímo na stojatý šev tak, aby úhel 

držáku spočíval na krytu.
• Úhel s vyčnívajícími hlavami šroubů by měl být zajištěn tak, aby nepoškodil kryt.
• Po aplikaci utáhněte svorky pomocí šroubů přidaných do držáku.



MONTÁŽ LÁVKY NA DRŽÁK  

Montážní konzole a plošina lávky 

• Připevněte lavici ke konzole pomocí šroubů dodaných v sadě.
• Umístěte šrouby do patky lavic vzhůru nohama ve spodních částech protiskluzových otvorů, aby se snížilo riziko 

zakopnutí při chůzi na lavičce.

1. Montážní konzolu připevněte k držáku a vyrovnejte tak, aby se bod a dlouhé otvory shodovaly na obou prvcích.

2. Přišroubujte konzoli k držáku pomocí šroubů dodaných v soupravě tak, aby byly šrouby co možná nejdále od 
sebe – zvýší se stabilita konstrukce.



3. Plošinu komínové lavice instalujeme do držáků pomocí šroubů, které jsou součástí sady, tak, že hlavy šroubů 
nevyčnívají nad horní žebra.

4. Lávka je nyní kompletně sestavená a bezpečně instalovaná na střechu.


