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Balkon system,s..r.o. 
D�poltovice 119 
36225 Nová Role 
I�O: 25242716 
DI�: CZ25242717 

Na v�echny typy zábradlí jsou zpracovány statické výpo�ty. Na 
v�echny druhy materiálu jsou vydána prohlá�ení o shod�.  
Zábradlí lze pou�ít pro lod�ie rovné,  rohové a lod�ie jednostrann� �i 
oboustrann� �áste�n� p�edsunuté,tvarové varianty úhlové dle 
posouzení. Krátká doba montá�e bez jakýchkoli záv�sných prost�edk�
(lávka,zav��ená montá�ní seda�ka,le�ení,apod.).  
Zábradlí nabízíme lakované v nejvy��í kvalit� prá�kovou vypalovací  
barvou v odstínu  RAL (odstín dle p�ání zákazníka). 
Upev�ovací komponenty a spojovací materiál je v povrchové úprav�
galvanického a �árového pozinkování. 
Zábradlí se tímto vyzna�uje velice dlouhou bezúdr�bovou �ivotností 
celého celku. 
Zábradlí je konstruováno bez nutnosti kotvit do podlahy do 

délek 3,6 m 

Základní konstrukce zábradlí tvo�í AL profily ze slitiny AlMgSi 0,5 
F22 EN AW-6060 T6-EN 573-3 Tyto profily jsou pou�ity jak na 
vodorovné spojníky tak i na svislé sloupky. Konstrukce je montovaná a 
sestavuje se p�ímo na montá�i. Dodávaná barva � bílá. 
.  
Kotvení: - Pro ukotvení zábradlí na podlahu se pou�ívají chemické 
kotvy. Kotva se pou�ívá pro kotvení do otvoru pomocí chemické 
dvouslo�kové hmoty.Ozna�ení kotvy CH-M16x190/38 nebo CH 
M20x230/38. V�e s povrchovou úpravou galvanický pozink. 

Výpln�: 
Výpln�  zábradlí � po�ární hledisko 

Konstrukce výplní mezer zábradlí p�i zasklení lod�ie lze hodnotit 
z hlediska po�ární bezpe�nosti jako svislé konstrukce � st�ny. Pro 
výpln� mezer a zat�sn�ní zábradlí p�i zasklení lod�ie jsou vhodné 
deskové materiály a konstrukce. 
1. bez nároku na jakoukoliv po�ární odolnost  

- polykarbonátové desky 
- d�rované lakované plechy  

2. Po�ární odolnost 30 min, stupe� ho�lavosti A, pr�razová odolnost: 
-
- Kalené bezpe�nostní sklo 6mm (�iré, bronz) 
- Lepené izola�ní 3.1.3 (4mm sklo, 1mm folie, 4mm sklo) 

Mo�nosti upevn�ní výpln�
Deskové výpln� jsou uchyceny v zábradlí pomocí drá�ek 
v profilu. T�sn�ní je provedeno formou pry�ového t�sn�ní. 

 K zamezení pr�niku vlhkosti je pou�ito t�sn�ní. 

             

Výrobce 

Tel./fax:   800158746 
Výrobní úsek: 353224275 
mobil:   777-151203 
E-mail: info@intrading.cz 
http://www.intrading.cz/ 

Technická zpráva 

Materiál 

abízené mo�nosti zábradlí jsou v délkách od 2500mm a� 
6000mm.Vý�ka zábradlí standardní 1100mm.  
Dále na p�ání zákazníka je mo�no nabídnout i jiné druhy zábradlí, 
krat�í nebo del�í �i atypické.V�dy jsme schopni vyhov�t poptávce. 

Realizace a montá� 
Systém je p�ed realizací a montá�í p�ipraven. Vlastní realizace 
p�edstavuje ustavení vrchního madlaí do po�adované polohy, svrtání 
bo�ního a spodního uchycení pomocí kotev do beton� nebo �roub�, 
nasazení výpln� zábradlí její zatmelení a p�ipevn�ní.   

�elní pohled na zábradlí 
             

      �í�ka zábradlí 
    0 a� 1901 mm 

      

          
                          

�í�ka zábradlí                  
1901 a� 3700 m

                        
�í�ka zábradlí                 
3701 a� 5600 m

P�dorysný pohled na druhy zábradlí 

      rovné 

      vysunuté 

      úhlové 

U provedení úhlové jsou mo�né varianty 45° a 60° !! Ostatní po�adavky zalomení je nutno posuzovat 
individuáln�!! 

Typy zábradlí  

Technické nákresy 

Hliníkové ZÁBRADLÍ - montované 
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