
Je tvořeno rámem z hliníkových profilů se zasklívací drážkou pro výplně v podobě bezpečnostního skla nebo 

vysokotlakých laminátových desek v různých barevných odstínech a dezénech. Systém je doplněn o zasklívací 

lišty, tudíž sklo jde kdykoliv vyměnit. Zábradlí je vyráběno vždy na základě požadavku investora. Stavebnicový 

systém nabízí řadu technických řešení, které lze vzájemně kombinovat a propojovat. Konstrukce zábradlí je 

připravena pro dodatečné zasklení balkónu, lodžie či pololodžie. Samostatné konstrukce hliníkových zábradlí s 

barevnou výplní utváří elegantní vzhled budov a zajišťují bezpečné užívání balkónu či lodžie.
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CHARAKTERISTIKA

Zábradlí je tvořeno rámem z hliníkových profilů 51 x 51 mm se zasklívací drážkou a zasklívací lištou. Výplně o síle 4—9 mm jsou vsazeny do drážky profilu, vymezeny distančními 

podložkami a ze všech stran utěsněny gumovým těsněním. Jednotlivé díly zábradlí jsou napojeny šroubovými spoji. Rám osazený výplní je členěný svislými hliníkovými příčkami dle 

požadavku zákazníka nebo dle technických možností daných stavebním otvorem. Výplně lze v horní části zábradlí vodorovně předělit tzv. průhledítky z čirého bezpečnostního skla.

Materiály

- profily z hliníkových slitin s povrchovou úpravou ve standardním provedení barva bílá, jiné barvy dle vzorníku RAL.

- výplně z bezpečnostního skla 33.1 s čirou, mléčnou nebo barevnou fólií a vysokotlakých laminátových desek.

- montážní a kotvící prvky z nerezových materiálů

Technické údaje

- maximální délka zábradlí do 6 m

- hmotnost: plošná 18 kg/ m2 (při použití výplně 4 mm)

TECHNICKÝ POPIS

VÍHODY

CERTIFIKACE

Zábradlí v kombinaci s bezpečnostním sklem s fólií 33.1 (Conex 33.1) prošla rázovými a požárními zkouškami, které dokládají certifikáty vydané Centrem stavebního inženýrství a.s. 

Praha + IKATES s.r.o. zkušebna skla a stavebních výrobků.

- kompletnost dodávky

- rychlá montáž

- možnost barevného provedení rámu i výplní

- využití materiálů nepodléhajících korozi

- lehká konstrukce

- zaměření a montáž zajištěna proškolenými zaměstnanci

- konstrukce zábradlí posuzována statikem

- připravenost na dodatečné zasklení

Hliníkové zábradlí Alu 3000

Varianty 3000 - 5800 mm
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