
Popis systémuPopis systému
 
Zábradlí je určeno především pro lodžie a balkony bytových domů. 

Tvarově lze zábradlí vyrobit jako rovné, s jedním bokem nebo se dvěma boky.

Zábradlí je dimenzováno na osazení zasklívacím systémem.

Výrobek splňuje kritéria norem ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

a ČSN EN 1991-1-1 Navrhování hliníkových konstrukcí pro plochy užitné kategorie „A“.

kotvení je prováděno pouze do stěn - nikoliv do podlahykotvení je prováděno pouze do stěn - nikoliv do podlahy

kotevní úchyty eliminují roztažnost materiálůkotevní úchyty eliminují roztažnost materiálů

výplň zábradlí je oboustranně v pryžovém těsněnívýplň zábradlí je oboustranně v pryžovém těsnění

designové provedení jednotlivých prvkůdesignové provedení jednotlivých prvků
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Základní vlastnostiZákladní vlastnosti
Nosný rám Nosný rám 

skládá se z horního madla šířky 115 mm (pro zábradlí 
délky do 4 m) nebo 140 mm (pro zábradlí délky 4 - 6 m), 
spodního vodorovného profilu a svislých příček
v horním madle je integrována drážka pro uchycení 
držáku antény nebo prádelních šňůr

Kotevní úchyty Kotevní úchyty 
jsou ocelové - dimenzovány dle konkrétní stavby
základní povrchová úprava - žárový zinek
jsou montovány buď přímo na stěnu objektu pod zatep-
lovací systém (kotvení je skryto a nenarušuje vzhled), 
nebo přímo na vrchní omítku

ZárukaZáruka
5 let

Certifikované výplněCertifikované výplně
bezpečnostní lepené sklo 33.1 (mléčná, čirá nebo barevná fólie)
kompaktní deska Fundermax ext. 6 mm
deska Cetris 16 mm
hliníkové svislé žebrování (rozteč 80 mm)
jsou v uloženy v nosném rámu na podložkách a zajištěny  
z vnitřní strany pomocí zaklapávacích lišt
dostatečná dilatace výplně vůči nosnému rámu je 
oboustranně zajištěna pryžovým těsněním

Povrchová úpravaPovrchová úprava
prášková barva komaxit
standardní odstín RAL      9006
ostatní odstíny RAL na objednávku

2 výplně
(1,0 - 4,0 m)

3 výplně
(3,0 - 6,0 m)

4 výplně
(3,0 - 6,0 m)

1 bok 2 boky 2 boční příčky

Výrobní řadaVýrobní řada


