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ALTRAD BAUMANN Zábradlový systém“S”
Perfektní ochrana na všechny stavby do
výšky 100m

Jeho výhody:

lll Možnost uchycení od 8 do 80 cm 

lll Nenahraditelný bezpečnostní systém při 
stavbě mostů, pozemním stvitelství a pod.

lll Velmi snadné, rychlé a universální upevnění

Svorkový systém upevnění “S”

lll Díky svému velkému upevňovacímu rozpětí od 8 až do 80 cm je
při stavbě mostů a při pozemním stavitelství nepostradatelný.

lll Extrémě vysoká pevnost uchycení.

lll Snadné zabezpešení obloukových nebo jinak tvarově náročných
staveb.

lll Připevnění je velmi snadné buďto pomocí svírací vidlice nebo
pomocí šroubů.

lll Zábradlový systém “S” může být použit jako  boční bezpečnostní
ochrana až do výšky 100 m. 

lll Při použití sloupků pro dřevěná prkana se sníží možnost využití
na 40 m výšky stavby.Sloupky smí být rozmístněny až ve vzdále-
nosti 2,0m od sebe.

Svorkový a Parapetový  upevňovací systém “S”

Parapetový svorkový systém  “S”

lll Tato upevňovací svorka je plynule stavitelná a to od
8 až do 30 cm což dovolí upevnění na různě silný
parapet. 

lll Maximální rozestup  sloupků od sebe,při použití
zábradlového systému “S”  je až 1,85 m.

lll Svým mnohostranným využitím a velmi snadnou
montáží i demontáží se stává zábradlový systém “S”
nepostradatelnou bezpečnostní pomůckou.

lll Samozřejmostí také je, že veškeré části zábradlo-
vého systému “S”  od ALTRAD BAUMANN jsou
žárově pozinkovány, což výrazně zvyšuje jejich
životnost.
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ALTRAD BAUMANN zábradlový systém
“S”Universální systém pro zajištění maximální 
bezpečnosti na stavbách

Zábradlí lze jednoduše upevnit 
i na podestu a schodišťové 
zrcadlo zůstane volné pro 
práci - například pro obkládání
schodů, omítání a podobně.

Zastrčený zábradlový sloupek

U předpřipravených dílů si
nechejte zabetonovat ALU
hmoždiny a montáž pak 
jednoduše provedete na zemi.

Připevnění bezpečnostních dílů
se provede jednoduše 
zaklepnutím upevňovacího
klínu

Příklad při použití ALU
hmmoždiny při výstavbě
schodiště.

Zábradlový sloupek našroubu-
jeme do zabetonované ALU
hmoždiny.

Pro montáž tohoto typu sloupku
použijeme také zabetonovanou
ALU hmoždinu.

Pokud  jsme =nezabetonovali
ALU hmoždiny není problém
sloupek upevnit šrouby.

Montáž je provedena během
chvíle i při použití kotevních
šroubů.

Při použití svislé stojky stačí k
připevnění šroubovice.

Se zábradlovým systémem “S” snadno a rychle zajistíte bezpečnost svých pracovníků na
jaké -koliv stavbě, výrazně zvýšíte produktivitu práce a vynaložené náklady se vám rychle
vrátí !!


