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V tabulce jsou uvedeny údaje pro všechny tři typy základních desek Campus boardu. 

X..........................odstup horního kotvení od osy svislé zdi (zeď se zárubněmi do kterých se 
po montáži Campus board instaluje) 

Y..........................vzdálenost mezi rozpěrnou hrazdou a stropem 

!...........................vzdálenost mezi zárubní a stropem (resp. výška zdi nad dveřmi) 

?...........................vzdálenost mezi podlahou a stropem (resp. výška místnosti) 

*...........................vzdálenost mezi spodní hranou základní desky a podlahou (140 cm a více) 

Typy základních desek Campus boardu: 

A) Campus board 6 - síť 24 děr (4 díry v 6 řadách, možnost namontování 6 dlouhých lišt, 12 
středních a 24 krátkých lišt nebo chytů),  

rozměr základní desky je 115 x 62 cm 

B) Campus board 8 - síť 32 děr (4 díry v 8 řadách, možnost namontování 8 dlouhých lišt, 16 
středních a 32 krátkých lišt nebo chytů),  

rozměr základní desky je 155 x 62 cm 

C) Campus board 10 - síť 40 děr (4 díry v 10 řadách, možnost namontování 10 dlouhých lišt, 
20 středních a 40 krátkých lišt nebo chytů),  

rozměr základní desky je 195 x 62 cm 

Výběr typu základní desky je limitován: 

A) výškou stropu (?) - tato se odvíjí od hodnoty (*), tedy vzdálenosti spodní hrany základní 
desky Campus boardu od podlahy (matrace), která by neměla být menší než 140 cm,  

Minimální výška stropu u Campus boardu 6 by tedy měla být kolem 265 cm 

Minimální výška stropu u Campus boardu 8 by tedy měla být kolem 305 cm 

Minimální výška stropu u Campus boardu 10 by tedy měla být kolem 345 cm 

B) výškou zdi nad dveřmi (!) - vzdálenost mezi zárubní a stropem by měla být minimálně o 
10 cm menší než je vzdálenost rozpěrné hrazdy od stropu 

Maximální výška zdi nad zárubněmi u Campus boardu 6 by tedy měla být kolem 80 cm 

Maximální výška zdi nad zárubněmi u Campus boardu 8 by tedy měla být kolem 110 cm 

Maximální výška zdi nad zárubněmi u Campus boardu 10 by tedy měla být kolem 140 cm  

 


