
Wspornik mocownika ławy kominiarskiej “DB/DC” - Instrukcja montażu
Bench grip support –  “DB/DC” type - Installation instructions

Prace należy rozpocząć od demontażu części dachówek – wystę-
pujących w miejscu planowanego umieszczenia komunikacji da-
chowej.

Begin work with removing the tiles where the roof walkway is to 
be located.

Do konstrukcji dachu należy przykręcić dwie łaty montażowe (wy-
skokość ok. 2,5 cm – w miejscu przymocowania wspornika oraz 
standardową łatę  w miejscu dolnego podparcia wspornika). 
Wysokość zamontowania łat uzależniona jest od modelu da-
chówki.

Two installation battens should be screwed to the roof structure 
(height of ca. 2.5 cm – at the place of fixing the support, and a 
standard batten where the lower support is reinforced). The bat-
ten installation height depends on the roof tile model.

W dachówkach, które mają zostać ułożone bezpośrednio na za-
mocowanym wsporniku należy wyciąć kolidujące zamki.

Tiles which are going to be laid directly on the support fixed need
to have their colliding locks removed.

Kolejnym etapem jest przykręcenie dolnego elementu dwuczę-
ściowego wspornika (typ DB/DC) do wcześniej zamontowanej 
dolnej łaty montażowej (za pomocą wkrętów z łbem sześciokąt-
nym).

The next step is to screw the bottom part of the two-piece DB/
DC- type support to the previously fixed lower installation batten 
(using the hexagonal screws).
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na zdjęciu dachówka Röben - MONZAplus

ROZSTAW WSPORNIKÓW - MAKS. CO 80 CM                                BROOF PLATFORM SPACING - MAX. 80 CM



Po zamocowaniu drugiego wspornika z mocownikiem (za po-
mocą załączonych śrub) należy przykręcić ławę kominiarską. Na-
stępnie należy sprawdzić poprawność wykonanego montażu, w 
szczególności należy sprawdzić stabilność wszystkich połączeń 
mechanicznych.

After fixing the second, adjacent set consisting of a support and 
mounting bracket screw in the roof platform. Finally, inspect the 
correctness of the installation performed. Check especially the 
stability of all the mechanical connections.

Po ułożeniu górnego rzędu dachówek należy uszczelnić miejsca 
wyciętych zamków - np. uszczelniaczem dekarskim.

After laying the upper row of tiles, the places where the locks 
have been cut out need to be sealed using e.g. a roofing sealant.

Montaż stopnia kominiarskiego mdm® należy przeprowadzić  
w analogiczny sposób. Stopnie kominiarskie przykręcamy bezpo-
średnio do wspornika (z pominięciem mocownika ławy kominiar-
skiej).

Installation of the mdm® roof step is to be done in the same way. 
The roof steps are to be screwed directly to the support (unlike  
a roof platform, which needs a mounting bracket).
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Po ułożeniu kolejnego rzędu dachówek, w analogiczny sposób 
należy zamontować drugi element dwuczęściowego wspornika  
DB/DC.

After laying the next row of tiles, the second part of the two-piece
DB/BC support needs to be fixed in the same way.

Na wsporniku należy ułożyć i wypoziomować mocownik ławy 
kominiarskiej. Oba elementy należy ze sobą skręcić za pomocą 
załączonych do zestawu śrub – 2 szt./wspornik).

Lay and level the roof platform mounting bracket on the support. 
Both these elements need to be screwed together using the 
screw set included (2 pieces per support).
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