
	
	

NÁVOD NA MONTÁŽ 
	

 

Typ produktu: WALL BAR S, M, L 
 

Prvotně bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení workoutového 
produktu značky WOCLUB. V tomto dokumentu se dozvíte postup při 
montáži produktu tak, aby byl maximálně funkční a bezpečný. Prosíme 
následujte všechny kroky v uvedeném pořadí a zaručujeme Vám, že první 
shyb uděláte na Vaší nové hrazdě nejpozději do hodiny! Montáž 
doporučujeme provádět ve 2 lidech. 
 
Obsah balení: 
- 2x konzole WALL BAR, 
- 1x hrazda ∅34mm, 
- 4x šestihranný šroub M10x50mm, 4x matice M10, 
- 8x černá plastová podložka P10, 8x černá plastová krytka M10. 
 
Volba montážní sady: 

A) Sada chemické kotvy a závitových tyčí 
- vhodné pro pevné a náročné uchycení 
- příkladem jsou nekvalitní panely, monolitický beton, silné vrstvy 

omítky, stěny z dutých cihel 
 

B) Sada hmoždinek a vrutů 
- standartní řešení 
- vhodné do panelu, betonu a klasického cihlového zdiva 

 
K montáži potřebujete následující vybavení:   
-  tužka na značení,  
- vodováha, 
- metr, 
- kladivo, 
- očkoplochý klíč – 2x velikosti 17 a 1x velikosti 19, 
- vysavač, 
- vrtačka s příklepem,  
- vrták do zdiva (druh dle vrtaného materiálu - více v tabulce „Volba 

velikosti vrtáku“), 
- pistole na chemickou kotvu (pouze u montážní sady A). 
 
Tabulka - Volba velikosti vrtáku  

Druh podkladu Průměr vrtáku Příklep vrtačky a otáčky 
Dřevo 5–8 mm Bez příklepu, min. otáčky 
Pórobeton 14 mm Bez příklepu, střední otáčky 
Beton/zdivo 12 mm S příklepem, max. otáčky 



POSTUP MONTÁŽE: 
 

1) Prvotně si tužkou poznačíte výšku, do které chceme hrazdu uchytit. 
Zvolená výška musí být dostatečná pro Vámi zamyšlené využití hrazdy.  

 
 

2) Následně dáme vodováhu do svislé polohy a přiložíme konzoli WALL 
BAR. Tužkou vyznačíme celkem 4 otvory pro vrtání.

 



 
3) Nyní přichází řada na použití příklepové vrtačky, pomocí které 

provrtejte poznačené čtyři body. V ideálním případě si otvor 
předvrtejte menším vrtákem. Pro co nejmenší vznik nepořádku přiložte 
pod vrták vysavač.  

 
 

4) Vyvrtané díry pořádně vysajte vysavačem. 

 



5) Instalace kotvení dle zvolené montážní sady: 
 

A) Sada chemické kotvy a závitových tyčí 
 

Chemická kotva rychle tuhne, proto musíte postupovat v rychlosti! 
Chemickou kotvu usadíme do pistole a ze tří čtvrtin naplníme všechny 
vyčištěné otvory.  

 
  

Následně do všech otvorů zapustíme šroubovým pohybem závitové 
tyče tak, aby 45mm závitové tyče vyčnívalo na povrch. 

 



B) Sada hmoždinek a vrutů 
 

Do vyvrtaných otvorů pomocí kladiva s citem natlučeme hmoždinky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Dalším bodem je upevnění konzole WALL BAR.  
 

A) Při použití závitových tyčí konzoli přiložte skrz tyče. Následně přidejte 
podložku P12, matici M12 a konzoli dotáhněte pomocí klíče č. 19. 

B) Při použití sady hmoždinek, prvotně přiložte konzoli, následně podložku 
P12 a dotahujte skrz otvory vrut pomocí klíče č. 19. 
 

 



7) K ukotvené konzoli připevněte hrazdu. K uchycení použijte šestihranný 
šroub M10, černou plastovou podložku P10 a matici M10 dotahujte 
klíčem č. 17. 
 

 
 

8) Shodným způsobem ukotvěte i druhou konzoli WALL BAR na opačné 
straně hrazdy. K přidržení konzole rozhodně využijte pomoci dalších 
rukou. Přiložte vodováhu na hrazdu a přidržte si ji ve vodorovné poloze. 
Následně položte vodováhu svisle ke konzoli a při dosáhnutí vodováhy 
v obou polohách, poznačte tužkou skrz otvory v konzoli body na vrtání. 
Pro následující vrtání konzoli zpátky demontujte. 
 

 
 

9) Nyní je postup stejný jako u kotvení první konzole, pokračujte shodně 
jako v bodě 3, 4, 5, 6. Po zkompletování přidejte na veškeré šrouby a 
matice plastové krytky. 
 

 



 
 

Více foto, jak by měl Váš WALL BAR vypadat, naleznete na našem eshopu 
https://www.woshop.cz/hrazda/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě nejasností nás prosím kontaktujte: 
+ 420 773 037 074 
info@woshop.cz 

 


