
 

Okenní sušák 

Kotvený do ostění okna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montážní návod pro okenní sušák rovný a okenní 

sušák polohovatelný s aretací 

pro kotvení do ostění okna 

 

 

Hliníkové okenní sušáky jsou vyrobeny z taženého hliníkového profilu (jakostní kompozit – Al, Mg, 

SiO5, F22) 50x30x2mm s thermo lakovanou povrchovou úpravou. Okenní sušáky mají jedinečný 

design a uspokojí tak vizuální i praktické požadavky náročného zákazníka. 

 

 

 

K montáži budete potřebovat: 

 

- vrtačka 

- vrták – průměr 10 mm 

- vytlačovací pistol na chemickou kotvu 

- chemická kotva 

- klíč plochý – M13 2 ks (doporučujeme račnu + nást.) 

- kotevní materiál (součást dodávky) 



Upozornění: 

Dbejte zvýšené bezpečnosti při montáži, aby nedošlo k pádu montážního nářadí popř. výrobku 

z okna. 

 

Montáž výrobku: 

- Konzole (L) přiložte k ostění do zvolené polohy 

 

- Přes otvory v konzole si vhodným způsobem označte místo, kde budete vrtat 

 

- Vyvrtejte otvory do míst, které jste si označili (doporučujeme překrýt parapetní plech 

podložkou – karton, aby nedošlo k jeho poškození). Hloubku díry doporučujeme alespoň 8 

cm v pevné části zdiva (bez izolantu). 

 

- Do vyvrtaných otvorů vytlačte chemickou kotvu. Na montáž 1 ks sušáku (4 otvory) 

spotřebujete cca 200 ml chemické kotvy. 

 

- Závitovou tyč s maticí a podložkou (matici vyšroubujte na cca ½ síly matice – pro pozdější 

dotažení), prostrčte otvory v konzoli, zatlačte do otvorů naplněných chemickou kotvou a 

nechejte vytvrdnout. 

 

- Po vytvrzení chemické kotvy, dotáhněte matice M13 na tyčích 

 

- Nasaďte konzoly pro polohování sušáku na ramena sušáku. 

 

- Sušák s polohovatelnými konzolami upevněte na konzoly v ostění. Dbejte řádného spojení 

konzol dotažením samojistících matic. 

 

- Nasaďte plastové krytky a překontrolujte uchycení sušáku. 

 

 

 

V případě, že budete mít s montáží výrobku potíže, neváhejte kontaktovat naší firmu, kde Vám 

poradíme. 

 

PV Plast spol. s r.o. 

M. Alše 915, Krásno nad Bečvou 

757 01 Valašské Meziříčí 

Tel.: +420 731 413 787, +420 734 412 442 


