
Montáž na magnetické úchyty

2) Položte svou Barevnou stěnu 
po hle dovou stranou dolů na rovný 
podklad, např.jídelní stůl. Barevná 
stěna má ostré rohy, předejděte po-
škození nábytku tím, že jej pokryjete 
měkkým ručníkem, nebo dekou.

5) Naměřte a vyznačte body na 
zdi ve stejných pozicích jako na 
obkladovém panelu

3) Naměřte a vyznačte bod ve  
vzdálenosti 10x10cm od každého 
rohu obkladové desky

7) Vyvrtejte díry, a umístěte hmož-
dinky. Stačí přesnost +/- 2cm od 
vyznačených bodů

Sada pro montáž na magnetické úchyty
k objednání na www.barevnastena.cz

4) Spojnice mezi značkami v rozích  
rozdělte na stejně velké díly o max. 
rozteči 80cm a vyznačte zde další 
body

1) Potřebné nářadí 
Před začátkem práce zkontrolujte, že obkladový panel 
odpovídá svou velikostí formátu niky
Pokud je třeba vyrobit výřez, postupujte nejprve podle 
návodu „Výřez pro elektroinstalaci“

6) Součástí dodávky jsou hmož-
dinky do pevných materiálů (zdivo, 
beton, ytong/hebel, apod). Pokud 
instalujete obklad do sádrokar-
tonu, nebo podobného materálu, 
zvolte speciální typ hmoždinek
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15) Připevněte plastové kryty elektroinstalace 

Gratulujeme Vám k úspěšné instalaci Vaší Barevné stěny

11) Nasaďte prodlužovací kroužky 
na elektroinstalační krabice a při-
pevněte je prodlouženými šrouby

12) Přiložte obkladový panel dolní 
hranou na pracovní desku.

13) Prostrčte jednotlivé prvky elek-
tro instalace výřezem v panelu a panel 
přitlačte ke zdi. Ujistěte se, že všech-
ny magnetické spoje dobře drží.

Dbejte na bezpečnost práce! 
Ujistěte se, že přívod elektrické 
energie byl odpojen. 
Pokud je třeba provést větší zásah 
do elektroinstalace, nechte jej  
provést odborníka. 

TIP!  Pokud jsou přívodní kabely 
k prvkům elekroinstalace alespoň 
10 cm dlouhé, nebude třeba je 
odpojovat. Vytáhněte jednotlivé 
prvky lehce směrem do místnosti 
a nechte je viset na drátech. Tento 
bod platí pouze u vícečetných 
elektroinsta lačních krabic.  
U jednoduchých vypínačů a zásu-
vek je třeba kabely odpojit

14) Připevněte jednotlivé prvky 
elekroinstalace

8) Našroubujte magnetické úchyty. Ujistěte se přilo-
žením jednoho z plechových čtverců, že úchyty jsou 
magnetickou stranou směrem do místnosti

9) Nalepte plechové čtverce na vyznačené body na 
obkladovém panelu. Střed čtverce s přesností  
+/- 2cm na značku.

!
10) Vyšroubujte šrouby, které drží 
kovovou kostru prvků elekroinsta-
lace v krabicích


