
WIATA ROWEROWA ŚWIT – 5 stanowisk 
instrukcja montażu konstrukcji stalowej do wbetonowania 

str. 1 

 

 

ELEMENTY MONTAŻOWE 

  
SL ściana zewnętrzna lewa  

(zabudowana lub otwarta), 1 szt. 
SP ściana zewnętrzna prawa 

(zabudowana lub otwarta), 1 szt. 
 

  

B-1 belka podłużna, 2 szt. D-1 panel dachowy – poliwęglan gr. 8mm, 1 szt. 

   

K-1 krokiew łukowa, 3 szt. L-1 listwa dachowa alu., 3 szt. 
L-2 listwa maskująca alu.,  

2 szt. 
 

 

 
  

SF-1 stopa do wbetonowania, 2 szt. śruba M10x70 + nakrętka, 18 szt. podkładka 10 / 30, 14 szt. W-1  Wkręt 5,5 samowiercący, 18 szt. 
 

UWAGI PRODUCENTA 

1. Firma KROSSTECH nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji produktu w przypadku wadliwego montażu, 

niezgodnego z niniejszą instrukcją. 

2. Za wadliwy montaż uznaje się: 

a) osadzenie / połączenie ze sobą niewłaściwych elementów 

b) użycie łączników (śrub, wkrętów itp.) innych niż przewidziane dla danego połączenia 

c) wykonanie fundamentów niezgodnych z dostarczonym rysunkiem technicznym (dotyczy ich geometrii oraz klasy betonu) 

d) montaż, w wyniku którego konstrukcja stalowa wiaty posiada luzy oraz jest niestabilna poprzecznie (ma tendencję do 

„kołysania się” przy niewielkim obciążeniu poziomym) 

3. Kolejność montażu elementów  przedstawiona w instrukcji jest przykładowa. W zależności od liczby osób składających wiatę 

i dostępnego sprzętu organizacja robót może przebiegać według uznania użytkownika. Należy przy tym pamiętać, aby nie 

wystąpiły wady montażu kwalifikujące go jako montaż wadliwy. 
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ETAPY MONTAŻU KONSTRUKCJI 

  

W przypadku zastosowania prefabrykowanych bloczków 

fundamentowych, należy umieścić je w uprzednio wykonanych 

wykopach, których wymiary w planie, rozstawy i głębokości 

odpowiadają wymaganym wymiarom fundamentów i powinny 

zostać odczytane z rysunku technicznego K-01: schemat 

konstrukcyjny przyziemia (str.4). Bloki fundamentowe 

pozostawiamy luźno, bez zabetonowania, w celu możliwości 

manerwowania nimi podczas dalszego montażu konstrukcji. 

Ściany zewnętrzne SL oraz SP należy osadzić na elementach 

kotwiących. Elementy ścian bocznych mogą występować w 

wersji zabudowanej lub otwartej. 

  

Wypoziomować osadzone ramy ścienne i nawiercić otwory w 

słupkach SF-1, w miejscu gotowych już otworów w ramach. Po 

nawierceniu każdego z otworów elementy skręcić dwiema 

śrubami M10x70 oraz nakrętką. Ustalić poziom osadzenia w taki 

sposób, aby poziomy profil spinający słupki znajdował się 

minimum 100mm poniżej docelowego wierzchu fundamentu 

betonowego. (spinka pozioma „zatopiona” w betonie na 

głębokość min. 100mm) 

Osadzić belki podłużne B-1 na blachach czołowych słupów wiaty. 

Skręcić belki z wszystkimi blachami słupów nośnych za pomocą 

dwóch śrub M10x70 z podkładką oraz nakrętką.  
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ETAPY MONTAŻU KONSTRUKCJI 

  

Zamontować krokwie dachowe K-1 (3 sztuki), opierając je blachą 

L-kształtną na belkach B-1, tak aby otwór blachy pokrywał się z 

otworem w belce. Krokwie skręcić z belkami śrubą M10x70 

z podkładką oraz nakrętką. Podkładkę zawsze stosować pod łbem 

śruby lub nakrętką, po przeciwległej stronie blachy 

L-kształtnej. 

Osadzić płyty dachowe z poliwęglanu komorowego D-1 (1 

sztuka) na krokwiach i przymocować je do profili stalowych za 

pomocą listew aluminiowych dociskowych L-1. 

  
Do zamocowania listew aluminiowych użyć sześciu równomiernie 

rozstawionych wkrętów samowiercących W-1. 

 

Zamontować aluminiowe listwy maskujące L-2. Montaż odbywa 

się poprzez nasunięcie je na płyty poliwęglanu. W razie potrzeby 

poluzować najbliższy wkręt listwy dociskowej L-1 w celu ułatwienia 

mocowania maskownicy. 

W przypadku zastosowania prefabrykowanych stóp do 

wbetonowania należy zalać wykopy i umieszczone w nich bloki 

betonem klasy min. C 16/20.  

 

Po zakończeniu montażu wszystkich dostarczonych elementów 

konstrukcja powinna prezentować się jak na powyższym 

schemacie. 
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