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Za varno postavitev odra priporočamo, 
da ga sestavljata vsaj dve osebi!
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Za varno in kvalitetno postavitev odra potrebujemo:

Osnovno ploščo

Objemko za štiri noge

Ograjni element za stopnice

Nastavljivo ali  
fiksno nogo

Spono osnovne plošče

Nosilec zavese

Nastavljive stopnice

Objemko za ograjo

Zaveso

Objemko za dve nogi

Ograjni element



Navodilo za postavitev odra

Obrnite – pripravite si osnovno ploščo za montažo nog, 
nato nastavite višino nastavljivih nog

Odvijte zatezna vijaka in s pomočjo 
vgrajenega merilnega traku nastavite višino 
nastavljivih nog in ustrezno privijte vijaka.



Navodilo za postavitev odra

Namestite noge v objemke in jih fiksirajte.  
Preverite če so objemke pravilno zatezno nastavljene!



Navodilo za postavitev odra

Postavite dve osnovni plošči odra skupaj.

Naredite fino nastavitev 
izravnave  nog  z 
nastavljivim podnožjem.

Namestite spone osnovnih plošč med 
dve osnovni plošči in jih privijte.



Navodilo za postavitev odra

Pri sestavljanju odra nad višino 40 cm 
moramo vgraditi objemke za dve nogi. 

Z pravilno uporabo objemk 
dosežemo stabilnost odra 
in varnost za uporabnike!



Navodilo za postavitev odra

Pri sestavljanju odra nad višino 60 cm moramo vgraditi tudi objemke za 
štiri noge in objemke za dve nogi. Kot vidite na sliki, na stičišču štirih nog 
vstavimo objemko za štiri noge! 

Z pravilno uporabo objemk dosežemo 
stabilnost odra in varnost za uporabnike!



Navodilo za postavitev odra

Na krajši stranici vstavite eno spono osnovne plošče, 
na daljši stranici pa dve sponi osnovne plošče!

Kot je razvidno na sliki na stičišču nog vgradimo 
objemko za dve nogi ali pa objemko za štiri noge!



Navodilo za postavitev odra

Stopnice vgradite na del odra, kjer bodo 
najbolj priročne za nastopajoče in najmanj 
moteče za gledalce!

Nastavite višino nastavljivih nog in jih vstavite v objemki na 
stopnicah in jih fiksirajte. Na obeh stranicah stopnic popustite vijake. 

Z dvema sponama osnovnih plošč spojite osnovno 
ploščo odra in poravnano gornjo stopnico! Nastavite 
nagib stopnic in privijte vijake na stranicah stopnic!



Navodilo za postavitev odra Navodilo za vgraditev ograje.



Navodilo za vgraditev stopniščne ograje.Navodilo za postavitev odra



Navodilo za postavitev odra

Ko vgradite vse sestavne dele obvezno preverite 
njihovo vgradnjo, trdnost in stabilnost!



Navodilo za postavitev odra

Prikaz postavitve zavese na oder.
1. Ko prvič postavite oder nalepite priložen “ježek” trak za 

zavese:
•	 Z čistim alkoholom podrgnite utor na zgornjem delu 

alu okvirja odra na levi, desni in prednji strani vaše 
postavitve odra!

•	 Nalepite samolepilni trak v utor, ter ga s krpo podrgnite 
za boljši oprijem!

•	 Z ostrim nožem ga prerežite na stikih osnovnih plošč 
odra! Višek traku shranite za kasnejšo uporabo pri 
drugačnih postavitvah odra.

2. Na nalepljen  trdi “ježek” trak pritisnite del zavese kjer je 
prišit mehki  “ježek” trak  in tako pritrdite zaveso na oder. 
Predlagamo, da začnete zavese pripenjati levo in desno od 
stopnic in končate na stranskem delu!

POMEMBNO 
VzdržEVaNjE iN shraNjEVaNjE

•	 Oder naj vedno postavljata ali pospravljata vsaj dve osebi, 
ki pri svojem delu upoštevata priložena navodila za varno 
postavitev odra! 

•	 Za prevažanje in shranjevanje odra vam svetujemo 
uporabo transportnega vozička P&B.

•	 Da se vaš oder med montažo in demontažo ne bi 
poškodoval, vam priporočamo: 

•	 na zunanji rob spodnje strani vseh aluminijastih profilov 
nalepite zaščitni samolepilni trak P&B, širine 25 mm! 

•	 Priporočamo, da oder premažete z P&B negovalno 
disperzijo in z njo naredite nedrsečo elastično zaščitno 
folijo ,ki vaš oder zavaruje pred poškodbami, umazanijo 
in poudari lep videz osnovne plošče. Z uporabo P&B 
negovalnega pršila za zaščito zaves poudarimo strukturo 
blaga in osvežimo barvo!

•	 Pri zunanji postavitvi v primeru dežja priporočamo, da 
se oder posuši, šele nato suhega zložimo na transportni 
voziček in odpeljemo v prostor za shranjevanje!!!

•	 Nikoli ne skladiščimo odra v strojnici ogrevanja in 
prezračevanja! Vezana plošča je material, ki diha in se zato 
tudi razteza in krči. Prostori z višjo temperaturo in suhim 
zrakom, ali velikimi spremembami vlage in toplote niso 
primerni za skladiščenje odra in jih odsvetujemo!



Priporočila za varno delo:

•	 Vedno upoštevajte navodilo za uporabo.

•	 Pri rokovanju uporabljajte zaščitne rokavice.

•	 Izdelek uporabljajte izključno za opisan namen.

•	 Za neupoštevanje navodil, prodajalec ne sprejme nobene oblike odgovornosti.

Navodilo za postavitev odra

Končni izdled odra
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