
Sloupek, drÏák zábradlí 
a úchyt lze namontovat
oboustrannû. 

DrÏák zábradlí je nastavi-
teln˘ ve v˘‰ce a sklonu. 
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Pfiípadnû 
akrylátová tabule 

52449

Pfiesazení madla
(trubky zábradlí)
= sníÏení efektu
‰plhání

∅ 10 mm

V˘plÀové tyãe napojit spojovacím pouzdrem Art.Nr.24320 
a slepit dvousloÏkov˘m lepidlem Art.Nr.30055. 
Spojovací pouzdro by mûlo b˘t namontováno dle moÏností 
pfiímo u úchytu kulatiny. 

* vÏdy podle platné vyhlá‰ky

Zpracování dvousloÏkového lepidla pro nerezovou ocel: vytlaãit rovnomûrnû dvojitou
housenku a smíchat pomocn˘mi prostfiedky, následnû tence nanést a spojit díly. DrÏí
jiÏ po 20 minutách. Nejvût‰í úãinek lepení po cca 6 hodinách doby vytvrzení.

Art.Nr. 53230

Zábradlí spojit
otoãn˘m trub-
kov˘m oblou-
kem (pro 
stoupání ve
schodi‰Èovém
zrcadle)

Pfiíklad:

Koncovka zkosená 45° Art.Nr. 18571 + adaptér Art.Nr. 18569 = koncovka z nerezové oceli 
pro dfievûné zábradlí.      

+                                    =                                 =

Dal‰í pfiíklady: 

=

Adaptér Art.Nr.18562 k propojení
dfievûn˘ch zábradlí s díly 
z u‰lechtilé oceli 

Vzdálenost od stûny
lze distanãními
pouzdry Art.Nr.
22111 aÏ 22120
nastavit v pfiípadû
potfieby ze 40 mm
na 100 mm. Viz
strana 19.

Kulov˘ kloub spojit se zábradlím a nastavit
úhel od 90 do 180 stupÀÛ.

Narazit zátky pfiíp. zalepit! Trubku
stavût vÏdy na pevn˘ podklad.

Zábradlí opraco-
vat po montáÏi 
brusn˘m rounem 
Art.Nr. 80167 
ve smûru brou‰ení resp. odstranit 
pfiípadné ‰krábance. 

Zábradlí spojit podle moÏ-
ností v prstenci na sloupku!
Nasadit spojovací pouzdro
Art.Nr. 10847 a slepit
dvousloÏkov˘m lepidlem
Art.Nr. 30055.
Tak nejsou viditelná Ïádná
spojovací místa.

Trubku zábradlí dûlit
speciálním fiezacím
kotouãem na nerezovou
ocel Art.Nr.70730. 
Pfiitom pouÏívat 
vrtací pfiípravek
Art.Nr.83805 
jako vedení! 

Pomocn˘mi prostfiedky, 
napfi. kulatinou D 10 mm 
a gumov˘m krouÏkem 
zasunout závitovou destiãku 
do trubky. Po odstranûní 
kulatiny zÛstává upínací 
guma se závitovou destiãkou v trubce a lze smonto-
vat drÏák zábradlí se závitovou destiãkou Art.Nr. 30050.

Slepit v˘plÀové 
tyãe s ohebn˘m pouzdrem 

Ohnout 
na vhodn˘ úhel

Distanãní profil Art.Nr.24451 pro
montáÏ sloupkÛ na tepelnou izolaci. 

MontáÏní kroky:
- proveìte otvory pro 

závitové tyãe ve zdivu 
- vlepte závitové tyãe 
- zafiíznûte distanãní 

profil na vhodnou 
délku 

- povrch omítky vyfiíz-
nûte a odstraÀte ve 
velikosti profilu

- tepelnou izolaci 
rovnûÏ odstraÀte 
a nasaìte profil 

- namontujte sloupek 
Sloupek musí b˘t 
zároveÀ s povrchem fasády 

PouÏití: pfied 
omítnutím fasády 

Bezpeãnostní pokyny 
- V˘‰ka zábradlí H = horní hrana podlahy aÏ k horní hranû trubky, musí ãinit minimálnû 

0,9 m, pokud se vyskytuje na místû montáÏe kde hloubka volného prostor je vût‰í neÏ 
3 a men‰í neÏ 12 m musí b˘t v˘‰ka zábradlí 1,0 m. Pfii vût‰í hloubce volného prostoru
neÏ 12 m, musí ãinit v˘‰ka zábradlí 1,10 m. 

- Vzdálenost sloupku P smí ãinit maximálnû 1,20 m (podle statiky Kugel-Bär)
- U kotvení sloupku  závitovou tyãí M 10 x 110 mm  - V4A (Art.Nr.30032) a chemickou

maltou (Art.Nr.30031), stejnû jako u kotvení do pórobetonu nebo stavebních prvkÛ 
s dutinami (Art.Nr.30033) dodrÏujte pokyny k montáÏi! Povoleno pro vnitfiní i vnûj‰í 
pouÏití. Ve vnitfiních prostorech lze v pfiípadû masivního betonu pouÏít rozpûrné kotvy
(Art.Nr. 80615). Je nutné dodrÏet vzdálenosti okrajÛ RA minimálnû 80 mm od vnûj‰í
hrany betonu! 

- U svisl˘ch v˘plÀov˘ch tyãí, nesmí pfiekroãit mezera A 12 cm.
U vodorovn˘ch v˘plÀov˘ch tyãí, nesmí pfiekroãit mezera A 18cm.

- U schodi‰tû se povaÏuje za vyhovující, jestliÏe vzdálenost od spodního okraje v˘plnû 
k hranû stupÀÛ není více jak 5 cm. Orientaãnû si tuto vzdálenost mÛÏete vyzkou‰et tak,
Ïe mezi stupeÀ a první tyã v˘plnû nejde zasunout hranol o velikosti 15x15cm (v pfiípadû
nutnosti sloupek posuÀte o potfiebnou vertikální vzdálenosti V od pfiíslu‰ného stupnû). 

- U zábradlí bez zaráÏky nesmí pfiekroãit vzdálenost B od horní hrany podlahy aÏ k první
spodní v˘plÀové tyãi 12 cm. 

V kaÏdém pfiípadû musí b˘t dodrÏeny na místû montáÏe platné stavební pfiedpisy a vyhlá‰ky.
Informujte se prosím u svého projektanta nebo u pfiíslu‰ného stavebního úfiadu. 
Kugel-Bär nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost za pfiedpisy, ke kter˘m se nepfiihlíÏelo nebo
mezitím znûjí jinak.

MontáÏní pokyny
- V‰echny díly z u‰lechtilé oceli z programu Kugel-Bär standard se skládají z materiálové sestavy 

skupiny AISI 304 (V2A) a nejsou dimenzovány pro prostfiedí obsahující chlór, kyselinu nebo sÛl 
(napfi. mofiská voda, bazény, rozmrazovací soli). Pomoci lze ãastûj‰ím ãi‰tûním a o‰etfiením 
s o‰etfiovacím sprejem (Art.Nr.80240).

- Povrch v‰ech ãástí se jemnû brousí zrnitostí 320 a mÛÏe b˘t dopracován brousící sadou (Art.Nr.80167). Prosím, dodrÏujte 
pfiitom smûr brou‰ení u dílÛ (vodící trubku a sloupek pfiebru‰ovat vÏdy rotaãnû symetricky) 

- V Ïádném pfiípadû nepouÏívejte nástroje nebo pomocné prostfiedky, kter˘mi se pfiedtím opracovávala ocel. (Ocelov˘ otûr na
povrchu u‰lechtilé oceli vede k rezivûní). Oddûlujte díly z u‰lechtilé oceli vÏdy speciálními fiezacími kotouãi (Art.Nr.70730 nebo
70731) nebo pilov˘mi listy (odlétávání jisker z fiezacích kotouãÛ udrÏujte vÏdy ve vût‰í vzdálenosti od dílÛ z u‰lechtilé oceli). 

- Lepené plochy musí b˘t pfied slepením suché, bez prachu, tuku, oleje a jin˘ch neãistot. Doporuãuje se fiez zabrousit smirkov˘m
papírem velikost zrna 120 nebo podobnû. Následnû odstraÀte brusn˘ prach a pfiíslu‰n˘m zpÛsobem pfiipravte lepené plochy.

MontáÏní tipy:
Stanovte umístûní sloupkÛ zábradlí. 
U zábradlí schodi‰È a balkónÛ rozhodnûte pfiímou dráhu nebo umístûní prvního 1P a posledního 2P sloupku.
Mezisloupky rozdûlte rovnomûrnû lícováním za pomoci provázku, oznaãte  a dodrÏujte rovnomûrné vzdálenosti P. 
Dbejte pfiitom na maximální vzdálenost sloupkÛ 1,20 m a v˘‰ku horní hrany madla H podle stavebního pfiedpisu. 
RovnûÏ je tfieba pfiihlédnout k pfiedepsané vzdálenosti B od prvního spodního úchytu tyãe aÏ ke schodovému stupni resp. k horní 
hranû podlahy, ta mÛÏe ãinit maximálnû 120 mm. V pfiípadû potfieby musí b˘t umístûn na sloupku Kugel-Bär dodateãn˘ úchyt tyãe 
(Art.Nr.53600) s pfiíãnou tyãí. K tomu musí b˘t provedeno vrtání 6,5 mm do sloupku. Prosím, pfiedtím vycentrujte vrtacím pfiípravkem
(Art.Nr.83805) polohu otvoru (zahlubte ‰piãkou vrtáku). 
ZabraÀte sloupkÛm na rozích balkónu. UdrÏujte od rohu balkónu minimální vzdálenost RA 8 cm pro první otvor hmoÏdinky. RovnûÏ dbejte na kruhové stfie‰ní okapy. K tomu
mÛÏete poptat speciální sloupky jako ohnut˘ díl. Pfiedlohy v˘kresÛ obdrÏíte zdarma u svého prodejce nebo pfies na‰í servisní hot-line. Vzdálenost ke zdi W je nastavena na 
40 mm a mÛÏe b˘t prodlouÏena na 60 mm adaptaãními pouzdry (Art.Nr.22111). 
U toãit˘ch schodi‰Èov˘ch zábradlí jsou pfiípadnû zapotfiebí sloupky s dvojit˘mi úchyty. Tyto mÛÏete u ná‰ rovnûÏ obdrÏet zhotovené na míru. V˘‰kové odskoky musí b˘t dodrÏeny
pfii vymûfiování sloupkÛ. 
Sklon sloupkÛ mÛÏe b˘t nastaven podloÏením tenk˘ch plechov˘ch prouÏkÛ (VA) pfied dotaÏením upevÀovacích matic na pfiírubû. 

DÛleÏité informace k produktÛm

Na‰e systémová zábradlí vyrábíme ze slitin u‰lechtil˘ch ocelí 1.4301, 1.4305, 1.4541. 
Tyto druhy z u‰lechtilé oceli lze pouÏít ve vnitfiním a vnûj‰ím prostoru.
Povrch se brousí zrnitostí 320. 
Tyto materiály ov‰em nejsou odolné proti kysel˘m, zásadit˘m nebo jin˘m vlivÛm.
Bezpodmíneãnû je tfieba zabránit následujícím ovlivÀujícím faktorÛm:
- posypová sÛl
- obsah chloridu ve slané vodû (nikoliv pro pobfieÏní oblasti)
- ‰kodliviny ze zbytkÛ spalování v˘fukov˘ch plynÛ z aut nebo z prÛmyslu 

- zneãi‰tûní vzduchu ocelov˘m prachem pfii dûlících nebo brousících operacích 
(fiezací kotouãe) 

- vápenn˘ nebo cementov˘ prach pfii pfiestavbû, nebo nové v˘stavbû 
ÚdrÏba:
- Zábradlí z nerezové oceli musí b˘t v závislosti na místû ãi‰tûna vícekrát roãnû (nejlépe

ãistou vodou nebo horkou párou)
- NepouÏívejte Ïádné pfiísady!
- UdrÏujte povrch bez jak˘chkoliv agresivních neãistot 
- Následnû peãujte o ãásti zábradlí sprejem pro nerezovou ocel 
- U silného zbarvení povrchu z nerezové oceli pouÏijte druh Art.Nr.80249 
- Po montáÏi zábradlí z nerezové oceli dÛkladnû vyãistûte ãistiãem Art.Nr.80240.   

* vÏdy podle platné vyhlá‰ky

U vodorovn˘ch tyãí v˘plnû vzniká 
efekt ‰plhání, kter˘ se sniÏuje sloupky 
Kugel-Bär s pfiesazen˘mi madly zábradlí. 
V pfiípadû potfieby mÛÏete namontovat  úchytem 
(Art.Nr.53681) sklenûnou nebo akrylátovou tabuli. 
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