
ALTRAD BAUMANN 
Střešní konzoly a pracovní plošiny pro
nekryté střechy.

2.02 Stav 02/06
Pracovní pomůcky

Bezpečnost především! Se střešní pracovní plošinou
máte perfektní ochranu díky bočnímu a zadnímu
zábradlí, krásný přístup k práci. Neocenitelná
pomůcka pro pokrývače, tesaře a zedníky.

Jejich výhody:
lll Střešní konzoly jsou vhodné pro sklon střechy od 20°

do 60°.
lll Velmi snadná montáž na střechu.
lll Lze použít jako střešní pracovní plošinu nebo jako

plošina k uložení materiálu. 
lll Při použití jako střešní pracovní plošina stačí přidělat

základový rám a můžeme na střešní konzoly bez
problémů stavět fasádní lešení ProfiTech S73 a A73 a
to až do výšky  4,0 m ! 

lll Třída nosnosti 3 (200 kg/m2).



Střešní konzoly - funkce v detailu:
lll Střešní konzoly se vyrábí v provedení ALU a váží pouhých 6 kg!!
Šířka pracovní plochy je 95 cm.

lll Střešní konzole je konstruována na sklon střech od 20° do 60°.
lll Montáž je velmi snadná - stačí nasadit střešní konzoly na trám a přichytit
šroubem, střešní konzole neporuší izolační fólii !

lll Ověřené zatížení na pár je 10 kN.
lll Střešní konzoly lze použít jako bezpečnou pracovní plošninu např. pro

kominické nebo zednické práce.
lll Ověřená nosnost konzol pro použití jako pracovní plošina je:

dle třídy lešení 4 = 3,0 kN (300 Kg) na m2 dle DIN 4420 .
lll Pro ochranu krytiny použijeme ochranný kartáč a krytina zůstane

neporušena.

S ALTRAD BAUMANN střešními konzolami 
je práce na střeše naprostou pohodou.

Přehled komponentů:

Střešní konzole ALU
Art.-Nr. 78 25 00

Krajní ochrana
pozink
Art.-Nr. 78 15 00

Krajní ochrana ALU
Art.-Nr. 78 25 50

Držák zábradlí
ALU, Art.-Nr. 78 25 10
pozink, Art.-Nr. 78 12 10

Držák zábradlí rohový
ALU, Art.-Nr. 78 25 20
pozink, Art.-Nr. 78 12 11

Ochranný kartáč
Art.-Nr. 78 26 00

Jistící lano
délka = 8,00 m,
šířka = 16 mm
Art.-Nr. 74 52 00

Jistící karabina
zatížení 350 Kg
Art.-Nr. 4 10 07

Závěsný hák typ ”B”
na střešní tašky
pozink
Art.-Nr. 78 50 05

Závěsný hák typ”C”
pro břidlice,pozink
Art.-Nr. 78 50 06
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