
Šalování schodišťové desky -
nyní 3x výhodněji !!

S osvědčeným šalováním 
schodišťové desky ALTRAD
BAUMANN docílíte enormní
úspory času a peněz !!
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Šalování

Šalování schodišťové desky - systém “S”
pozink, kompletní pro výšku patra  2,75 m.

Obrázek Název Kód produktu

Šalování schodišťové desky systém S 52 50 00
Jednotlivé díly

11 5 xNosníky dlouhé, pozink 52 27 20
12 25 x Nosníky krátké, pozink 52 28 20

9 30 x Nosné háčky, pozink 52 12 00
10 2 x Rohové nosné háčky komplet, pozink 52 12 10
23 30 x nosné špice (d =10) 52 11 06
14 10 x Šalovací síť  56 x 150, pozink 52 10 01

Doplňky
Bez obrázku šalovací síť 75 x 150,pozink 52 10 04

Jednoduché a čisté  skladování  ve
víceúčelovém kontejneru

ALTRAD BAUMANN 
např. pro šalování schodů a  šalování

schodišťové desky

Profesionální sada:
vše přehledně uloženo v jednom
kontejneru
Obrázek Název Kód produktu

Profesionální sada obsahuje
Šalování schodišťové desky (velká sada)
(Jednotlivé díly jsou rozepsány na druhé straně) 52 10 21
Víceúčelový kontejner, pozink 55 80 30
Výko pro víceúčelový kontejner , pozink 55 80 40
Šalovací fólie (transaprentní) 52 10 39
Šalování stupňů16x 52 01 00
Pouzdra pro stupně 32x 52 04 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.



Šalování schodišťové
desky
Každý stavební profesionál ví, že
výroba točených nebo jinak 
tvarovaných  schodů může být
hospodárná pouze při rychlé práci
a úspoře materiálu. S ALTRAD
BAUMANN dojdete snadno a
rychle k cíli a to s enormní 
ůsporou času a materiálu.

S námi ušetříte čas,materiál i peníze!

Na boční stěny se  nakreslí 
jednotlivé stupně a odměří se
tloušťka schodišťové  desky.

Položíme šalovací síť, šalovací
fólii,vytvoříme jendotlivé 
stupně a poté už jen jednoduše
zalijeme betonem.

Podle sady a stavebních možností
postavíme buďto podpěrný systém
neboli velkou sadu, nebo jednoduše
zatlučeme jednotlivé trny do zdi, na
druhou stranu připevníme háčky a
zavěsíme nosné trubky.

Odděláme a umyjeme šalovací
elementy a schody jsou hotovy !
A jedeme na další stavbu. 

Krok 1
Krok2 

Krok 3 

Krok4

Díky našemu  šalování stupňů ušetříte čas i
peníze.Jednoduše připevníte pouzdra,do nich
uložíte šalovací dílce  a stupně jsou hotovy!
Nyní již jen zalejete betonem!

Výhoda1 Výhoda 2
Jednoduše šalovat schody s velikou úsporou
času a materiálu a to v pouhých čtyřech
jednoduchých krocích

Šalovací fólie je rozložena během několika málo vteřin. 

S ALTRAD BAUMANN 
šalováním schodišťové desky
systémem “S” vám odpadne
zvláště nákladné šalování 
schodišťové desky dřevem a to i
ve vyšších patrech.  Nebudete
potřebovat ani  další různé 
podpěry ani výztuhy, což ušetří
váš čas i dřevo, které se po 
jednom použití vyhodí a proto se
vám náklady vložené do tohoto
šalování vrátí co nevidět.

Jednoduše do cihel natlučete
nosné špice (do betonu předvrtáte)
na druhou stranu přpevníte nosné
háčky, nasunete nosné tyče, roz-
táhnete na potřebnou vzdálenost.
Poté položíte a natvarujete šalova-
cí síť a šalovací fólii,vložíte scho-
dišťové stupně do pouzder, zalije-
te betonem a je hotvo.

S šalováním točitých scho-
dů ALTRAD BAUMANN
a jeho doplňky bez problé-
mů postavíte jakkoliv
komplikované schodiště a
to v naprosto rekordním
čase!

Šalování schodišťové desky
systém “S” vám nabídne 
kompletní vnitřní konstrukci.

S našim šalováním- pokud to konstrukce stavby dovoluje
nepotřebujete již žádné další podpěry.

Za prvé : Na boční stěny se
nakreslí jednotlivé stupně a
odměří se tloušťka schodišťové
desky.

Za druhé: podle sady a staveb-
ních možností postavíme buďto
podpěrný systém neboli velkou
sadu a nebo jednoduše zatlučeme
jednotlivé trny do zdi, na druhou
stranu připevníme háčky a zavěsí-
me nosné trubky.

za třetí:Položíme šalovací síť, 
šalovací fólii,vytvoříme jendotlivé
stupně a poté už jen jednoduše 
zalijeme betonem.

za čtvrté: Odděláme a umyjeme
šalovací elementy a schody jsou
hotovy - bez jakékoliv ztráty 
materiálu !!
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