
ALTRAD BAUMANN S našimi 
bezpečnostními prvky už nemusíte mít na
střeše strach z pádu nebo z inspektora.
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Bezpečnostní prvky

Jejich výhody:

lll Laťové zábradlí - snadná a rychlá montáž.

lll ”Rasant” trubkové zábradlí - rychlá a spolehlivá 
ochrana.

lll Střešní zábradlí pro zvrchu izolované střechy se 
vyznačuje velmi snadnou a rychlou montáží, kterou
zvládne přímo ze střechy jeden pracovník.

lll Střešní zábradlí je vybaveno samodotahovací maticí,
která nedovolí nechtěně se uvolnit.

lll Síťové ochranné konstrukce lze využít téměř na každé
stavbě a především tam, kde nelze postavit například
fasádní lešení.

Zábradlí laťové

Ochranné sítě

Zábradlí trubkové
“Rasant”

ALTRAD BAUMANN Střešní zábradlí 
(systém uchycení  na střechu).

lll Toto zábradlí se přichytí do dvou střešních trámů.

lll Systém je velmi variabilní takže se dá nastavit dle vašich
potřeb.

lll Upevní se jednoduše do trámů pomocí šroubů s plochou
hlavou.

lll A jako zábradlí můžeme použít buď dřevěné desky nebo 
lešenářskké trubky.

lll Velmi jednoduchá a snadná montáž, kterou zvládne jeden
pracovník a to přímo ze střechy .

lll Zábradlový sloupek hravě nasadíme díky tvarovanému otvoru.

lll U sanační práce jednoduše odděláme potřebnou část krytiny a
přimontujeme zábradlí.

lll Tento zábradlový systém je vhodný pro každou střechu.
S vynaložením minimálních nákladů získáte naprosto ideální o
chrannou pomůcku, která vám zajistí bezpečnost pro vyšší
výkon.

Střešní zábradlí
(systém přichycení na střechu)
kompletně pozink
Art.-Nr. 76 10 00

ALTRAD BAUMANN GmbH  I  Ritter-Heinrich-Strasse 6 -12  I  D 88471 Laupheim  
Tel.: +420  777337215 | Fax: +420 566567967
Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de
Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at
Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch
Internet: www.altradbaumann.cz | Mail: info@altradbaumann.cz
Tyto snímky neukazují Kompletní pracoviště nebo bezpečnostní situaci.Z bezpečně technického ohledu jsme zmínily tyto 
případy jako příklad změny kterou nabízí technický pokrok. Jakékoliv kopírování a jiné zneužívání snímků je striktně zakázáno.



Strana 2  – Stav: 02/06 – ALTRAD BAUMANN kontak: +42 (0) 608 / 337205 nebo +42 (0) 777 / 337215

ALTRAD BAUMANN Střešní zábradlí
(systém uchycení na spodní trámy)
Perfektní střešní ochrana.

Jednoduchá montáž a vysoká bezpečnost

lll Montáž laťového zábradlí je velmi snadná. Začneme na vrcho-
lu střechy tím, že přichytíme zábradlovou konstrukci k trámu a
umístíme zábradlový sloupek.
Poté pokračujeme až dolů.

lll Po zasunutí a zajištění zábradlových sloupků můžeme zasunout
dřevěné latě. Každou lať  je nutné přichytit alespoň jedním
šroubem. Celou montáž lehce zvládne i jeden muž.

Střešní zábradlí
Pozink,
Skládá se z:
zábradlové konzoly a
zábradloveho sloupku
Art.-Nr. 75 30 00

Jednotlivé díly
Zábradlová konzola
pozink, 
Art.-Nr. 75 31 00
Zábradlový sloupek
pozink
Art.-Nr. 75 32 00

Takovéto zajištění střechy vám zajistí dokonalou
ochranu pro bezpečnou práci a vyšší výkonost.

ALTRAD BAUMANN 
Střešní ochrana „Quick“-Plus
pro střechy s izolací i bez izolace.

Přednosti střešní ochrany „Quick“ Plus

lll Tato střešní ochrana vám nabízí maximální možnou ochranu
pro vaši práci za minimální pořizovací náklady.

lll Montáž této ochrany zvládne i jeden pracovník a to i ze 
střechy, tato ochrana vám nebude vadit ani při pokrývání 
střechy.

lll Díky speciálnímu dotahovacímu mechanizmu „Quick“ 
zvládnete demontáž velmi jednoduše ze střechy.

lll Montáž se provádí na spodní stranu krovů střechy.

lll Je povoleno používat pouze originální střešní sítě ALTRAD
BAUMANN.

lll Speciální samodotahovací mechanizmus vám zajistí nejvyšší
možnou jistotu při práci ve výškách.

Střešní ochrana „Quick“-
Plus Art.-Nr. 75 75 15
kompletně pozinkováno
Skládá se z:
Upínací klešetě
Art.-Nr. 75 75 21
Sloupek zábradlí
Art.-Nr. 75 75 33

Příslušenství:
Síť 2,0 x 5,0 m
Art.-Nr. 75 15 00
Síť 2,0 x 6,0 m 
Art.-Nr. 75 16 00
Síť 2,0 x 10,0 m
Art.-Nr. 75 17 00

Karabina pro upevnění 
bezpečnostní sítě.

Bezpečnostní lano.

Odblokovací páka pro
demontáž.

Odblokovací
páka.

Detail „A“

Detail „B“

Detail „C“

Ukázka samodotahovacího mechanizu.

povolený dotáhnutý

Střešní ochrana
„Quick“-Plus také na
izolované střechy.

Střešní ochrana
„Quick“-Plus také na
střechy bez izolace.
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Speciální pružina (detail b)
zabrání samovolnému
povolení upínacích kleští. 


