
Системна стълба ГРАЦ-  монтажна инструкция 
 

A. Обща информация 
 

1. Стълбите се състоят от следните елементи: 
 
1 горен елемент (черт. 1) 
1 долен елемент (черт. 3)  
1 подов елемент (черт. 2) 
+ съответното количество средни елементи (черт. 4) 
 
 
Долният елемент  е с 35 мм (=дебелината на стъпало ) по- къс. 
 

• Съответният брой дървени стъпала, едно от тях не е със скосения зарез 
 (горно стъпало) черт. 5 

• Имбусов ключ  4 мм за скреплението на елементите на  
парапета и 6мм за закрепване на съединителните планки на парапета. 

• Болт с шестоъгълна глава, шайби и дюбъли за прикрепенето на  
долните и горни елементи. 

• Винтове за дърво  6 x 30 мм за закрепване на дървени стъпала 
(болтове да се смаже предварително) 

• Гайка тип „капачка”  M 10, шайба, прът с резба  M10 за закрепването  
на парапет. 

• Прътове за парапет 
Планки за съединяването  на елементите от парапета 

• Двоен елемент за ръкохватката  (черт 7) да се монтира на най-високото стъпало. 
Единичните прътове (черт 6) да се монтира през едно стъпало. 

• Прътовете за парапет се монтират през едно стъпало от по- широката страна (черт 8+9) 
 

2. Необходимите инструменти 
Бормашина (най- добре ударна), бургии за дърво -3 мм и 4 мм , бургия за бетон  
-10мм (видия), разпъващи дюбъли-10мм , бургия за дърво-10.5мм, 
акумулаторна отвертка с накрайници за кръстати болтове,  
ключ плосък -13мм и 17мм   
сгъваем метър, нивелир, имбусов ключ - 4 и 6 мм, дърводелско менгеме,  
ножовка за метал. 
Допълнително снабдете се  с няколко дървени летви  или други предмети,  
който ще подпират стъблата по време на монтажа. 
3. Системната стълба Грац  се монтира от горе до долу. 
4. Всеки елемент може да бъде  изведен напред от предишния с 4 см (черт 10) 
5. Преди започването на монтажа  изчисли точното разстояние за всякото стъпало .  
         Moже да се я изчисли като се раздели височината на кондигнацията(от пода до горния ръб -на пода) през  
         височината между две стъпала /брой височини между стъпалата = 

брой стъпала  + едно/ 
 

 
 
Брой височини вис. от 

пода до пода. 
/избрана височина на 

стъпалата  

Брой стъпала. 
Брой височини -1 

Ъгълът и права 
стълбищна лента    

Височина от пода до 
пода. (мин до макс.) 

12 11 160 222-270 
13 12 173 240-292 

 
 
 
 
 
Пример: Височината от пода до пода  =263cm 
12 височини между стъпала (11 стъпала + 1) 
263cм делено през  12 = 21,91cм. Toва е  височината между стъпалата . 
За права стълбищна лента  oтвор в тавана трябва да е не по- малък от 130 cм.  
Изпълнението на тези условия осигурява удобното ползване на стълби. 
Възможни височини на стъпалата: oт 18,5cм до 22,5cм. 
Препоръчани височини на стъпалата: oт 18,5cм до 22,5cм. 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Moнтаж  
 

1. Горен елемент.  
 
За определението на точното място за монтаж на горния елемент на конструкцията, от ръба на горния под  
отмерете изчислената височината между стъпалата и добавете  35мм (дебелината на стъпало).  
 
Пример: 
 
Изчислената височина между две стъпала е 21,91cм. 
Дебелината на стъпало е 3,5cм. 
тогава разстоянието  е -25,41cм. 
 
Посоченото разстояние се измерва до хоризонталната част на горния метален елемент, - мястото, на което е  легнало стъпало (черт. 11). 
 
 
Закрепи горния метален елемент дo бетон чрез дюбели и 8мм болтове с осемъглова глава. Между главата на болта и горния метален елемент сложи шайба с 
диаметър 20мм. 
 
Преди да се завие елемент на постоянно  с помощта на нивелир провери негово хоризонтално  положение . 
 
Mежду бетон и металния елемент може да се постави подложка от твърд коркр което предотврати евентуалните шумове. 
 

2. Средни елементи. 
 
Сега  монтирай  средните елементи като започнеш отгоре (първият завинти към горния  
елемент). Внимателно проверявай  височината на всяко стъпало, дали съответства на тази 
която, си изчислил (добър начин  е да отрежеш  парче летва с дължината отговарящата на  
височината между стъпалата).  
Регулирай елементите така, да постигнеш желаната форма на стълбата и закрепи ги в тази 
позиция с помощта на  приложените болтове. Подпирай монтираните елементи с дървена летва или  
друг елемент (черт. 12) 
 

3. Долни елементи. 
 
Съедини трите последни елементи  (2 средни и долен) подовия елемент. След това  
Свържи ги с последно монтиран  среденият елемент. Извърши регулировка  и закрепи ги  
в подходящата позиция. Прикрепи подовия елемент към основата по същият начин както   
горния елемент. 
 

4. Moнтаж на дървени стъпала  
 
На най- горният край монтирай елемент с плоския заден ръб. След това монтирай  съпалата   
променливо (широката страна веднъж от ляво,веднъж от дясно). Дървени елементи съединявай  
с метала винтове 6x35мм. Дотегни от долу на металния елемент. За отвори  в дървените  
стъпала използвай бургия  4 мм и върти до дълбочината 25мм (черт. 13). 
Използвай ограничител за да не станат прекалено дълбоки. 
 

5. Eлементи на парапета  
 
Парапетът може да е монтиран от лява  или от дясната страна. Монтирай елементите винаги 
от към широката страна на стъпалото. Започний от монтаж на двоен елемент на най-високото  
стъпало. Ако най- високото стъпало е тясно от към страната от която искаш да монтираш парапета, 
закрепи го следващото от горе стъпало. За да закрепиш двойният парапет (черт. 7), направи в  
стъпалото два отвора с бургия за дърво -10,5мм. От Ръба на стъпало отмери 28мм и отбележи 
средата на отвора, същото разстояние отбележи от задния и предния ръб на стъпалото (черт. 14). 
 
Съвет:  
 
Използвай дърводелско менгеме и закрепи дърветно парче под мястото, в което ще пробиващ отвор,  
така отвора ще остане гладък и няма да се кръши. 
 
 
Разположи следващият елемент от парапетадва стъпала по ниско от към широката страна. С бургия  
10,5мм за дърво направи един отвор (виж черт., 14). Ако горното рамо на елемента е прекалено дълго 
съкрати го с ножовка за метал. Завивай елементите като изповзваш гайка тип” капачка”, шайба  
и болт 10x70мм (черт. 14). Съедини елементите на парапета с планки виж (черт. 15). 
 
Следващите елменти от парапета монтирай на описания по- горе начин. 
 

След приключването на монтажа завий още веднъж всичките болтове и повтори    
действието  от време на време през първите 4 седмици, през който ползвате стълбите . 


