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Zábradlia Pertura
Flexibilita na použitie
v interiéri a exteriéri.
Existuje rad dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre zábradlia Pertura.
Systémy zábradlia Pertura oslňujú nielen svojím vzhľadom a individuálnymi možnosťami kombinácie,
ale predovšetkým svojou dlhou životnosťou a stabilitou. Pre trvalú krásu bez náročnej údržby.
Zo širokej ponuky stavebnicových zábradlí Pertura si vyber ten variant, ktorý bude najlepšie vyhovovať tebe
a tvojmu typu bývania. Či už ide o zábradlie vnútorné či vonkajšie, Pertura ti poskytne ideálne riešenie pre
každé použitie. Vyberať môžeš z bohatej ponuky vysoko kvalitných prvkov, ktoré sú zhotovené z materiálov
odolných proti poveternostným vplyvom a ktoré zvládnu uspokojiť tvoje najrôznejšie priania a požiadavky.
Zábradlie Pertura dodá tvojmu domovu čaro, ktoré vydrží.
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Všeobecné informácie o nerezovej oceli

Všeobecné informácie o hliníku

Nerezová oceľ či hliník?

Dobré dôvody pre výber hliníka

Vysoko kvalitné, odolné a všestranné

Hliník je odolný proti nárazu

Pertura kladie maximálny dôraz na najvyššiu kvalitu svojich výrobkov a ponúka
stavebnicové zábradlia zhotovené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele aj z odolného
hliníka. Obidva materiály majú svoje nezameniteľné prednosti.

Povrch hliníka sa síce pôsobením úderu prehne, ale v dôsledku deformácie sa
energia úderu absorbuje. To robí z hliníka trvanlivý a aj v extrémnych podmienkach
mimoriadne stabilný kov.

Hliník sa tak napríklad vyznačuje mimoriadnou ľahkosťou pri súčasnom zachovaní
vysokej pevnosti a nižšou obstarávacou cenou v porovnaní s inými kovmi. Nerezová
oceľ sa naopak môže pochváliť svojou dlhou životnosťou v kombinácii s absolútnou
tvarovou stálosťou a vyššou odolnosťou proti poškriabaniu.

Hliník je ľahký a recyklovateľný

Dobré dôvody pre výber nerezovej ocele

Hliník je magneticky neutrálny
a odolný proti povetrnostným vplyvom

Nerezová oceľ je trvanlivá a odolná
Nerezová oceľ je odolná proti korózii a UV žiareniu, zachováva si svoj pôvodný
vzhľad a je kvalitnejšia než hliník. Pri správnom výbere a odbornej montáži vydrží
konštrukcia z nerezovej ocele vďaka svojim samoopravným vlastnostiam až niekoľko
desaťročí. Nerezová oceľ je rovnako ako iné kovy plne recyklovateľná, a teda šetrná
voči životnému prostrediu.

Nerezová oceľ má pasivačnú vrstvu
Pôsobením chrómu obsiahnutého v nerezovej oceli sa vytvára ochranná vrstva,
ktorá zabraňuje ďalšej oxidácii. Ak dôjde k porušeniu tejto vrstvy a čistý kov
sa dostane do kontaktu s okolím, automaticky sa vygeneruje nová. Vrstva je
prakticky samoregeneračná.

Nerezová oceľ sa ľahko čistí
Prirodzená ochranná vrstva zabraňuje poškodeniu povrchu a nerezová oceľ tak
nevyžaduje zvláštnu údržbu (okrem zvyčajných stôp po používaní) počas niekoľkých
desiatok rokov.

Nerezová oceľ je masívna
Nerezová oceľ je odolná proti nárazu, pádu a opotrebovaniu. Zo svojich vlastností
nestratí nič ani pri kontakte s vodou, vodnou parou, kyselinami obsiahnutými v jedle
vrátane slabých organických a anorganických kyselín a má mnohostranné využitie.

Hustota hliníka predstavuje cca 1/3 hustoty ocele, preto si tiež vyslúžil označenie
„ľahký kov“. Aj napriek svojej nízkej hmotnosti disponuje hliník vysokou pevnosťou.
Rovnako ako nerezová oceľ je i hliník plne recyklovateľný, čím sa tiež radí medzi
ekologické materiály.

Hliník nevykazuje feromagnetické vlastnosti, t. j. nie je magnetický. Ani intenzívne
UV žiarenie nijak neovplyvní jeho štruktúru. Pri extrémne nízkych teplotách je hliník
dokonca húževnatejší a jeho stupeň tvrdosti sa zvyšuje.

Použitie hliníka šetrí náklady
Pri priamom porovnaní s inými kovmi možno v prípade hliníka ušetriť už pri jeho
obstaraní. Nerezová oceľ je síce oveľa menej náročná na údržbu, ale ani hliník
sa vďaka svojej stálosti nemusí tak často čistiť a náter nie je dlhý čas potrebný.

Informácie o materiáli
Hliník s práškovým nástrekom
Pri povrchovej úprave hliníkových dielov sa na základný materiál elektrostaticky
nanáša jedna alebo viac vrstiev práškového laku. Povrchová vrstva poskytuje
ochranu proti opotrebovaniu a korózii, ale môže mať tiež vplyv na antiadhezívne
vlastnosti a kĺzavosť či tepelnú izoláciu hliníkových dielov.
Eloxovaný hliník
Zušľachtenie hliníka sa zdokonalilo pôsobením elektrolytickej oxidácie (eloxovaním).
Iný postup len ťažko dokáže tak kvalitne ochrániť hliník pred oderom a koróziou.
Výsledkom eloxovania je extrémne tvrdý povrch odolný proti poškriabaniu, ktorý
spoľahlivo ochráni kov proti korózii. Eloxovaná vrstva nie je oproti čistému
hliníku elektricky vodivá.

Nerezová oceľ pomáha šetriť náklady
Pripadné vyššie obstarávacie náklady sú v porovnaní s hliníkom v strednodobom
výhľade kompenzované úsporami za údržbu. Nerezovú oceľ totiž nie je potrebné
počas desaťročí natierať či intenzívne čistiť.
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Typy zábradlia Pertura
Zábradlie s vodorovnými kruhovými tyčami

Zábradlie s plechovou výplňou

Pre 5 alebo 7 držiakov kruhových tyčí. Slúžia ako spojky horizontálnych
výplňových tyčí.

Výplne z nerezového plechu (s hrúbkou 1,25 mm) sú obojstranne brúsené.
Kvôli ochrane pred poraneniami a kvôli dosiahnutiu vyššej stability
sú po celom obvode zaoblené.

Držiaky kruhových tyčí možno umiestniť na vnútornú alebo vonkajšiu stranu.

Výplne z nerezového plechu sú dierované a montujú sa pomocou
špeciálnych úchytiek, ktoré možno ľubovoľne posúvať na horizontálnych
kruhových tyčiach.

Pomocou úchytky sklenenej výplne možno na vodorovné tyče bez problémov
namontovať akrylátové sklo či vrstvené drevo ako ochranu proti vetru
a prelezeniu zábradlia.

Kvôli oživeniu je možné doplniť aj zvislé kruhové tyče.

Tip:

Držiaky kruhových tyčí slúžia ako spojky horizontálnych výplňových tyčí.

Variant hliníkového zábradlia s vodorovnými štvorhrannými tyčami je
vhodnou alternatívou k modelom s vyššie popísanými kruhovými tyčami
(pozri s. 17).

Zábradlie s nerezovými prútmi

Zábradlie so sklenenou výplňou (akrylátové sklo)

Držiaky oceľových prútov možno namontovať na vnútornú
či vonkajšiu stranu zábradlia.

Funkčné a transparentné usporiadanie balkóna, ktoré spája ochranu proti
vetru so skvelým výhľadom.

Oceľové lanká možno zakúpiť v 10m a 25m roliach. Dĺžku lanka
možno upraviť použitím ručnej uhlovej brúsky (miesto skrátenia
je potrebné predtým zakryť lepiacou páskou).

Univerzálny držiak je určený pre hrúbku skla 8 mm a možno ho prispôsobiť
uhlu sklonu schodiska.
Vhodné akrylátové sklo (číre, antracitové alebo satinované) s hrúbkou 8 mm
je k dispozícii v dĺžke 1500 a 2000 mm (výška 673 mm).
Univerzálny držiak je skonštruovaný pre predsadenú montáž sklenenej
výplne. To umožňuje usadiť sklenenú tabuľu až k rohu, resp. k stene domu.
Univerzálny držiak možno namontovať na vnútornú alebo vonkajšiu
stranu a slúži na prichytenie akrylátových sklenených tabúľ k podpere.

Zábradlie so zvislými kruhovými tyčami

Komplety zábradlí Pertura

Držiaky kruhových tyčí slúžia ako spojky horizontálnych výplňových tyčí.

z ľahko udržiavateľného hliníka

Otočný kĺb sa skladá vždy zo sady 5 horných (uzavretých) a 5 spodných
(otvorených) kĺbov.

možno zakúpiť vo vyhotovení hliník, hliník antracitový
a hliník biely

Dĺžka kruhovej tyče pre zvislú výplň činí 750 mm.

s 5 alebo 6 nerezovými tyčami ako vyplňou zábradlia

Odporúčaná vzdialenosť kruhových tyčí je 120 mm (svetlý rozmer).

2x stĺpik na podlahovú či bočnú montáž

Montáž: výplňovú tyč najprv prevlečieme spodným otočným kĺbom, potom
ju smerom nahor zasunieme do uzavretého otočného kĺbu a na záver ju
upevníme stavacou skrutkou. Následne umiestníme výplne do požadovanej
polohy na vodorovnej tyči.

1x madlo
2x koncovka pre madlo
spojka madla
spojka pre nerezové tyče
montážna sada „Francúzske okno“ ako príslušenstvo
pre komplety zábradlí na bočnú montáž
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Systémy zábradlí
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Zábradlia na vnútorné i vonkajšie použitie

Na dokonalú oporu
v každej situácii.
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Variant nerezového zábradlia V2A s vodorovnými kruhovými tyčami
!

!

1

25

24

1

151

Tip
Držiaky výplňových
tyčí možno prispôsobiť
ľubovoľnému uhlu sklonu!

66

66

Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

24

66

23
Podpera V2A, guľatá
1 ks, s 5 otvormi
montáž zhora (8582690)
montáž bočná (8582691)

1
Kruhová tyč, V2A
2,5 ks à 2 m
vodorovná (7512003)

55

25

65
Krycia rozeta, V2A
1 ks, Ø 100 mm, voliteľne
montáž zhora (8675511)
montáž bočná (5809108)

50
Ochranná krytka, V2A
na začiatku a na konci zábradlia
treba à 5 ks (7512004)

25

Kotva pre veľké zaťaženie, V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

58

Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

!
Zábradľové madlo

Informácie o materiáli

Prehľad sortimentu a
podrobnosti o možných
variantoch madiel
nájdeš od strany 30.

V2A = nerezová oceľ

Držiak kruhovej tyče, V4A
5 ks (8582694)
ako neviditeľné spojky kruhových tyčí

64

Kĺb, V2A

Kotvenie na stenu, V4A

podľa potreby (7512005)

i

podľa potreby (5803630)

Info

66

151

V4A = nerezová oceľ,
extrémne antikorózna a
kyselinovzdorná

1 ks, so 7 otvormi
montáž zhora (5979023)
montáž bočná (5979022)

1
Kruhová tyč, V2A
3,5 ks à 2 m
vodorovná (7512003)

25

65

150

Podpera V2A, guľatá

55

Krycia rozeta, V2A
1 ks, Ø 100 mm, voliteľne
montáž zhora (8675511)
montáž bočná (5809108)

50
Ochranná krytka, V2A
na začiatku a na konci zábradlia
treba à 7 ks (7512004)

Kotva pre veľké zaťaženie, V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

58
Kĺb, V2A
podľa potreby (7512005)

Držiak kruhovej tyče, V4A
7 ks (8582694)
ako neviditeľné spojky kruhových tyčí

64
Kotvenie na stenu, V4A
podľa potreby (5803630)

Dôležité upozornenie

Zábradlie s vodorovnou výplňou vytvára tzv. rebríkový efekt.
Pri malých deťoch preto odporúčame použitie zvislých kruhových tyčí, výplňových plechov či sklenených výplní (akrylátové sklo).

Tento variant zábradlia je vhodný aj na použitie vo verejných priestoroch so zabezpečením proti pádu a vo väčších bytových jednotkách,
pre ktoré je predpísané dodržiavanie noriem SIA 358 a ÖNORM.

Držiaky kruhových tyčí možno umiestniť na vnútornú alebo vonkajšiu stranu.

Pri malých deťoch odporúčame zvoliť zvislé kruhové tyče, výplňové plechy či sklenenú výplň (akrylátové sklo).

10–11
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Na začiatku tvojho zábradlia budeš potrebovať dodatočnú jednorazovú podperu a príslušné komponenty.
Tieto prvky ešte nie sú súčasťou uvedenej ceny za bežný meter.

*

X Malé krúžky: alternatívne riešenie voči výrobkom použitým na zábradlí zobrazenom na veľkej fotograﬁi.

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.

1500064200036071.indd 11-12

24.11.16 13:20

Variant nerezového zábradlia V2A so sklenenou výplňou (akrylátové sklo)

Variant nerezového zábradlia V2A s oceľovými prútmi

!

!
35

26
72 73

59
43

22

24
66

66
Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

22

26

21
Podpera V2A, guľatá

2 ks (5803628)
možno umiestniť na vnútornú
či vonkajšiu stranu

66

!

68 69 70 71
Univerzálny držiak V4A

1 ks, s 2 otvormi
montáž zhora (8582692)
montáž bočná (8582693)

72 73

55

Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

Akrylátové sklo 1500 x 673 mm

Akrylátové sklo 2000 x 673 mm

na obrázku: antracitové (5803615)
číre (8582702)
satinované (5803617)

na obrázku: antracitové (5803616)
číre (8582703)
satinované (5803618)

Zábradľové madlo

Informácie o materiáli

Prehľad sortimentu a
podrobnosti o možných
variantoch madiel
nájdeš od strany 30.

V2A = nerezová oceľ

Info

Krycia rozeta V2A
1 ks, Ø 100 mm, voliteľne
montáž zhora (8675511)
montáž bočná (5809108)

12–13

Kotva pre veľké zaťaženie V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

Systémy zábradlí
Pertura

Funkčné a transparentné usporiadanie balkóna,
ktoré spája ochranu proti vetru so skvelým výhľadom.

Vhodné akrylátové sklo (číre, antracitové alebo
satinované) s hrúbkou 8 mm je k dispozícii v dĺžke
1500 a 2000 mm (výška 673 mm).
Univerzálny držiak je skonštruovaný pre predsadenú
montáž sklenenej výplne. To umožňuje usadiť sklenenú
tabuľu až k rohu, resp. stene domu.

Na začiatku tvojho zábradlia budeš potrebovať dodatočnú jednorazovú podperu a príslušné komponenty.
Tieto prvky ešte nie sú súčasťou uvedenej ceny za bežný meter.

*

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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24

V4A = nerezová oceľ,
extrémne antikorózna a
kyselinovzdorná

66

23
Podpera V2A, guľatá
1 ks, s 5 otvormi
montáž zhora (8582690)
montáž bočná (8582691)

Info

Univerzálny držiak možno prispôsobiť uhlu sklonu
schodiska a je určený pre hrúbku skla 8 mm.

65

i

Držiaky oceľových prútov možno namontovať
na vnútornú
či vonkajšiu stranu zábradlia.
Oceľové lanká možno zakúpiť v 10m a 25m
roliach. Dĺžku lanka možno upraviť použitím
ručnej uhlovej brúsky (miesto skrátenia je
potrebné predtým zakryť lepiacou páskou).

55

35

65
Krycia rozeta V2A
1 ks, Ø 100 mm, voliteľne
montáž zhora (8675511)
montáž bočná (5809108)

59

Kotva pre veľké zaťaženie V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

Oceľové lanko V4A, Ø 4 mm
na obrázku: 10 m (8582699)
25 m (5803631)

5 ks (8582695)

43

67

Držiak lanka V4A

51

42
Napinák lanka V4A
na obrázku: krátky (8582696)
dlhý, rohový (8582697)
na začiatku a na konci zábradlia
treba à 5 ks

Napinák lanka na stenu V4A
v prípade potreby (8582698)

X Malé krúžky: alternatívne riešenie voči výrobkom použitým pre zábradlie zobrazené na veľkej fotograﬁi.
Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Variant nerezového zábradlia V2A so zvislými kruhovými tyčami

Variant nerezového zábradlia V2A s plechovou výplňou

!

!

2

34

2
75

3

22

34

22

60

41
Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

22

66

21
Podpera V2A, guľatá
1 ks, s 2 otvormi
montáž zhora (8582692)
montáž bočná (8582693)

2
Kruhová tyč V2A, 2000 mm
1 ks à 2 m (7512007)
na upevnenie zvislých
výplňových tyčí

50
Ochranná krytka V2A
na začiatku a na konci zábradlia
treba à 2 ks (7512004)

14–15

55

34

65
Krycia rozeta V2A
1 ks, Ø 100 mm, voliteľne
montáž zhora (8675511)
montáž bočná (5809108)

3
Kruhová tyč V2A, 750 mm
8 ks (7512024)

58
Kĺb V2A
podľa potreby (7512005)

Systémy zábradlí
Pertura

Kotva pre veľké zaťaženie V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

41

!

Otočný kĺb V2A
8 ks (7512023)

Informácie o materiáli

Prehľad sortimentu a
podrobnosti o možných
variantoch madiel
nájdeš od strany 30.

V2A = nerezová oceľ

Kotvenie na stenu V4A
podľa potreby (5803630)

Na začiatku tvojho zábradlia budeš potrebovať dodatočnú jednorazovú podperu a príslušné komponenty.
Tieto prvky ešte nie sú súčasťou uvedenej ceny za bežný meter.

*

66

21
Podpera V2A, guľatá
1 ks, s 2 otvormi
montáž zhora (8582692)
montáž bočná (8582693)

2 ks (7512022)

Držiaky kruhových výplňových tyčí slúžia
ako spojky pre horizontálne tyče. Sada
otočných kĺbov obsahuje vždy 5 uzavretých
a 5 otvorených kĺbov. Odporúčaná vzdialenosť
kruhových tyčí je 120 mm (svetlý rozmer).

22

V4A = nerezová oceľ,
extrémne antikorózna a
kyselinovzdorná

Držiak kruhovej tyče V2A

Montáž zvislých tyčí:
Výplňovú tyč najprv prevlečieme spodným
otočným kĺbom, potom ju smerom nahor
zasunieme do uzavretého otočného kĺbu a
na záver ju upevníme nastavovacou skrutkou.
Následne umiestnime výplne do požadovanej
polohy na vodorovnej tyči.

64

i

Zábradľové madlo

Info

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

Info
Výplne z nerezového plechu (s hrúbkou
1,25 mm) sú obojstranne brúsené. Kvôli
ochrane pred poranením a kvôli dosiahnutiu
vyššej stability sú po celom obvode zaoblené.
Výplne z nerezového plechu sú dierované
a montujú sa pomocou špeciálnych úchytiek,
ktoré možno ľubovolne posúvať na
horizontálnych kruhových tyčiach.
Kvôli oživeniu je možné doplniť aj zvislé
kruhové tyče.

55

34

65
Krycia rozeta V2A
1 ks, Ø 100 mm, voliteľne
montáž zhora (8675511)
montáž bočná (5809108)

2
Kruhová tyč V2A
1 ks à 2 m (7512007)
na upevnenie
výplňových plechov

50
Ochranná krytka V2A
na začiatku a na konci zábradlia
treba à 2 ks (7512004)

Kotva pre veľké zaťaženie V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

60
Úchytka plechovej výplne V2A
8 ks (7512026)

58
Kĺb V2A
podľa potreby (7512005)

Držiak kruhovej tyče V2A
2 ks (7512022)

75

74 76

Plechová výplň V2A
na obrázku: 750 x 330 mm (8582701)
750 x 180 mm (8582700)
750 x 930 mm (5803619)

64
Kotvenie na stenu V4A
podľa potreby (5803630)

X Malé krúžky: alternatívne riešenie voči výrobkom použitým pre zábradlie zobrazené na veľkej fotograﬁi.
Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Variant hliníkového zábradlia so sklenenou výplňou (akrylátové sklo)

Variant hliníkového zábradlia s vodorovnými štvorhrannými tyčami

79

79
85

89

87

70 71
86

77

77

Tip
Záslepky slúžia na estetické
ukončenie zábradlia a dotvárajú
jeho celkový vzhľad.

Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

77

89

68 69

Na zostavenie vyššie zobrazenej konštrukcie budeš na každý meter zábradlia potrebovať:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

78
Podpera zábradlia
1 ks, hliníková
montáž zhora (5803594)
montáž bočná (5803595)

55

Univerzálny držiak
2 ks (5803604), hliníkový
možno umiestniť na vnútornú
či vonkajšiu stranu

79

Akrylátové sklo 1500 x 673 mm
na obrázku: číre (8582702)
satinované (5803617)
antracitové (5803615)

16–17

Madlo, hliníkové
2000 x 60 x 25 mm (5803609)
podrobnosti pozri na str. 33

Systémy zábradlí
Pertura

1500064200036071.indd 17-18

85

Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia

na obrázku: číre (8582703)
satinované (5803618)
antracitové (5803616)

1 ks, hliníková
montáž zhora (5803594)
montáž bočná (5803595)

Info

Funkčné a transparentné usporiadanie balkóna, ktoré spája ochranu proti vetru
so skvelým výhľadom.

Univerzálny držiak je skonštruovaný pre predsadenú montáž sklenenej výplne.
To umožňuje usadiť sklenenú tabuľu až k rohu, resp. stene domu.

Na začiatku tvojho zábradlia budeš potrebovať dodatočnú jednorazovú podperu a príslušné komponenty.
Tieto prvky ešte nie sú súčasťou uvedenej ceny za bežný meter.

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.

86

Informácie o materiáli

Akrylátové sklo 2000 x 673 mm

Info

*

55

78

Vhodné akrylátové sklo (číre, antracitové alebo satinované) s hrúbkou 8 mm
je k dispozícii v dĺžke 1500 a 2000 mm (výška 673 mm).
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

77

70 71 72 73

Univerzálny držiak možno prispôsobiť uhlu sklonu schodiska a je určený
pre hrúbku skla 8 mm.

Kotva pre veľké zaťaženie V2A

i

Zábradlie s vodorovnou výplňou vytvára
tzv. rebríkový efekt. Pri malých deťoch preto
odporúčame použitie zvislých kruhových
tyčí, výplňových plechov či sklenených
výplní (akrylátové sklo).
Vzdialenosť medzi vodorovnými prvkami
zábradlia (na výber 2-10 kusov) je ﬂexibilná
a možno ju nastaviť pomocou príslušných
drziakov vertikálnym posúvaním tyčí na
podperách.

Kotva pre veľké zaťaženie V2A
2 ks (7511997)
odporúčané na upevnenie
podpier

Držiak štvorhrannej tyče
5 ks (5803603), hliníkový
ako neviditeľné spojky štvorhranných tyčí

87

Koncovka
na začiatku a na konci zábradlia
treba à 5 ks (5803601)
hliníková, pre štvorhranné tyče

88

Kĺb
podľa potreby (5803602)
hliníkový

Štvorhranná tyč
2,5 ks à 2 m (5803610)
hliníková
2000 x 14 x 14 mm

79

Madlo, hliníkové
2000 x 60 x 25 mm (5803609)
podrobnosti pozri na str. 33

X Malé krúžky: alternatívne riešenie voči výrobkom použitým pre zábradlie zobrazené na veľkej fotograﬁi.
Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Komplety hliníkového zábradlia, 1,5 m, päť nerezových tyčí

Komplety hliníkového zábradlia, 1,5 m, päť nerezových tyčí

Komplet na ukotvenie zábradlia do podlahy (5807144):

Komplet na bočnú montáž zábradlia (5807145):

20

18

!
Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková
guľatá

Madlo, hliníkové
1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Spojka

Koncovka

pre madlo
1 ks

pre madlo
2 ks

!
Tip
Tento komplet je vhodný aj
pre francúzske okná.
Podrobnosti pozri na str. 37.

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková
guľatá

Madlo, hliníkové
1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Info

Spojka

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať
aj jednotlivo (5807151).

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať aj s ďalšími kruhovými
tyčami a madlami.

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať
aj s ďalšími kruhovými tyčami a madlami.

Kombinovateľné kruhové tyče (str. 10 a 14):

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
5 ks

Spojka
pre nerezové tyče
5 ks

Kombinovateľné kruhové tyče:
(str. 10 a 14)

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
5 ks

Spojka
pre nerezové tyče
5 ks

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké zaťaženie a sady rohových
spojok na montáž zábradlí nájdeš na strane 34.

18–19

1

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké
zaťaženie a sady rohových spojok na montáž zábradlí
najdeš na strane 34.

Systémy zábradlí
Pertura

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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pre madlo
2 ks

Info

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať aj jednotlivo (5807150).

1

Koncovka

pre madlo
1 ks

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.

24.11.16 13:20

Komplet hliníkového zábradlia, 1,5 m, šesť nerezových tyčí

Komplet hliníkového zábradlia, 1,5 m, šesť nerezových tyčí

Komplet na ukotvenie do podlahy (5809128):

Komplet na bočnú montáž (5809129):
136

137

!
Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková
guľatá

Madlo, hliníkové
1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Spojka

Koncovka

pre madlo
1 ks

pre madlo
2 ks

!
Tip
Tento komplet je vhodný aj
pre francúzske okná.
Podrobnosti pozri na str. 37.

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková
guľatá

Madlo, hliníkové
1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Info

Spojka

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať
aj jednotlivo (5809131).

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať aj s ďalšími kruhovými
tyčami a madlami.

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať
aj s ďalšími kruhovými tyčami a madlami.

Kombinovateľné kruhové tyče (str. 10 a 14):

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
6 ks

Spojka
pre nerezové tyče
6 ks

Kombinovateľné kruhové tyče:
(str. 10 a 14)

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
6 ks

Spojka
pre nerezové tyče
6 ks

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké zaťaženie a sady rohových
spojok na montáž zábradlí nájdeš na strane 34.

20–21

1

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké
zaťaženie a sady rohových spojok na montáž zábradlí
najdeš na strane 34.

Systémy zábradlí
Pertura

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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pre madlo
2 ks

Info

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať aj jednotlivo (5809130).

1

Koncovka

pre madlo
1 ks

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Komplet hliníkového zábradlia, antracitový, 1,5 m, päť nerezových tyčí

Komplet hliníkového zábradlia, antracitový, 1,5 m, päť nerezových tyčí

Komplet na ukotvenie do podlahy (5807155):

Komplet na bočnú montáž (5807156):

19

17

!
Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková antracitová
oválna

Madlo, hliníkové
antracitové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Spojka

Koncovka

pre madlo
1 ks

antracitová, pre madlo
2 ks

!
Tip
Tento komplet je vhodný aj
pre francúzske okná.
Podrobnosti pozri na str. 37.

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková antracitová
oválna

Madlo, hliníkové
antracitové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Info

Spojka

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať
aj jednotlivo (5807162).

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať aj s ďalšími kruhovými
tyčami a madlami.

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať
aj s ďalšími kruhovými tyčami a madlami.

Kombinovateľné kruhové tyče (str. 10 a 14):

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
5 ks

Spojka
pre nerezové tyče
5 ks

Kombinovateľné kruhové tyče:
(str. 10 a 14)

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
5 ks

Spojka
pre nerezové tyče
5 ks

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké zaťaženie a sady rohových
spojok na montáž zábradlí nájdeš na strane 34.

22–23

1

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké
zaťaženie a sady rohových spojok na montáž zábradlí
najdeš na strane 34.

Systémy zábradlí
Pertura

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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antracitová, pre madlo
2 ks

Info

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať aj jednotlivo (5807161).

1

Koncovka

pre madlo
1 ks

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Komplet hliníkového zábradlia, antracitový, 1,5 m, šesť nerezových tyčí

Komplet hliníkového zábradlia, antracitový, 1,5 m, šesť nerezových tyčí

Komplet na ukotvenie do podlahy (5809132):

Komplet na bočnú montáž (5809133):
140

141

!
Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková antracitová
oválna

Madlo, hliníkové
antracitové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Spojka

Koncovka

pre madlo
1 ks

antracitová, pre madlo
2 ks

!
Tip
Tento komplet je vhodný aj
pre francúzske okná.
Podrobnosti pozri na str. 37.

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková antracitová
oválna

Madlo, hliníkové
antracitové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Info

Spojka

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať
aj jednotlivo (5809135).

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať aj s ďalšími kruhovými
tyčami a madlami.

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať
aj s ďalšími kruhovými tyčami a madlami.

Kombinovateľné kruhové tyče (str. 10 a 14):

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
6 ks

Spojka
pre nerezové tyče
6 ks

Kombinovateľné kruhové tyče:
(str. 10 a 14)

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
6 ks

Spojka
pre nerezové tyče
6 ks

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké zaťaženie a sady rohových
spojok na montáž zábradlí nájdeš na strane 34.

24–25

1

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké
zaťaženie a sady rohových spojok na montáž zábradlí
najdeš na strane 34.

Systémy zábradlí
Pertura

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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antracitová, pre madlo
2 ks

Info

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať aj jednotlivo (5809134).

1

Koncovka

pre madlo
1 ks

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Komplet hliníkového zábradlia, biely, 1,5 m, päť nerezových tyčí

Komplet hliníkového zábradlia, biely, 1,5 m, päť nerezových tyčí

Komplet na ukotvenie do podlahy (5807166):

Komplet na bočnú montáž (5807167):
115

116

!
Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková biela
oválna

Madlo, hliníkové
hliníkové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Spojka

Koncovka

pre madlo
1 ks

biela, pre madlo
2 ks

!
Tip
Tento komplet je vhodný aj
pre francúzske okná.
Podrobnosti pozri na str. 37.

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková biela
oválna

Madlo, hliníkové
hliníkové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Info

Spojka

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať
aj jednotlivo (5807173).

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať aj s ďalšími kruhovými
tyčami a madlami.

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať
aj s ďalšími kruhovými tyčami a madlami.

Kombinovateľné kruhové tyče (str. 10 a 14):

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
5 ks

Spojka
pre nerezové tyče
5 ks

Kombinovateľné kruhové tyče:
(str. 10 a 14)

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
5 ks

Spojka
pre nerezové tyče
5 ks

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké zaťaženie a sady rohových
spojok na montáž zábradlí nájdeš na strane 34.

26–27

1

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké
zaťaženie a sady rohových spojok na montáž zábradlí
najdeš na strane 34.

Systémy zábradlí
Pertura

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.

1500064200036071.indd 27-28

biela, pre madlo
2 ks

Info

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať aj jednotlivo (5807172).

1

Koncovka

pre madlo
1 ks

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.
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Komplet hliníkového zábradlia, biely, 1,5 m, šesť nerezových tyčí

Komplet hliníkového zábradlia, biely, 1,5 m, šesť nerezových tyčí

Komplet na ukotvenie do podlahy (5809136):

Komplet na bočnú montáž (5809137):
144

145

!
Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

Vyššie zobrazený komplet sa skladá z týchto prvkov:

i
Informácie o materiáli
Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným vplyvom

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková biela
oválna

Madlo, hliníkové
biele 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Spojka

Koncovka

pre madlo
1 ks

biela, pre madlo
2 ks

!
Tip
Tento komplet je vhodný aj
pre francúzske okná.
Podrobnosti pozri na str. 37.

Podpera zábradlia
2 ks, hliníková biela
oválna

Madlo, hliníkové
hliníkové, 1,5 m, Ø 40 mm
1 ks

Info

Spojka

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať
aj jednotlivo (5809139).

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať aj s ďalšími kruhovými
tyčami a madlami.

V spojení s vhodným príslušenstvom je možné kombinovať
aj s ďalšími kruhovými tyčami a madlami.

Kombinovateľné kruhové tyče (str. 10 a 14):

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
6 ks

Spojka
pre nerezové tyče
6 ks

Kombinovateľné kruhové tyče:
(str. 10 a 14)

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Tyč z nerezovej ocele
ako výplň zábradlia
vr. záslepok
6 ks

Spojka
pre nerezové tyče
6 ks

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké zaťaženie a sady rohových
spojok na montáž zábradlí nájdeš na strane 34.

28–29

1

3

Kombinovateľné madlá (str. 32 – 35):

4

5

6

7

8

106

112

122

127

128

9 10
129

130

Vhodné skrutky so šesťhrannou hlavou, kotvy pre veľké
zaťaženie a sady rohových spojok na montáž zábradlí
najdeš na strane 34.

Systémy zábradlí
Pertura

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.

1500064200036071.indd 29-30

biela, pre madlo
2 ks

Info

Zobrazené podpery zábradlia možno na objednávku získať aj jednotlivo (5809138).

1

Koncovka

pre madlo
1 ks

Maj prosím na pamäti, že miesto na umiestnenie tvojho vybraného zábradlia je potrebné prerokovať s príslušným stavebným úradom.

24.11.16 13:21

Madlá a príslušenstvo
Pertura

Madlá a príslušenstvo

Pre zábradlia, ktoré
splnia tvoje očakávanie.

Držiak madla Pertura
Držiak madla Pertura možno výškovo nastaviť až na 60 mm. Najmä pri montáži svojpomocne ide o nutnosť výhodnú pri
vyrovnávaní výškových rozdielov.

61

Držiak madla Pertura navyše disponuje zalomením, ktoré umožňuje inštaláciu z vnútornej či vonkajšie strany zábradlia.
Montáž na vnútornej strane poskytuje dodatočnú ochranu proti prelezeniu (napr. deťmi) a tým zaisťuje väčšiu bezpečnosť.
V niektorých krajinách je dokonca dodatočná ochrana proti prelezeniu predpísaná. Preto je do konštrukcie zabudovaný
špeciálny prvok.
Držiaky Pertura sú štandardne opatrené závitom, možno ich ale na želanie vybaviť držiakmi madiel, ktoré možno zakúpiť
aj jednotlivo.

zalomenie 100 mm (5824321)
zosilnená ochrana proti prelezeniu

Varianty držiakov zábradľových madiel

36

Štandardný závit
už súčasťou každej
podpery

30–31
1500064200036071.indd 31-32

Objímka
5809110
na skrytú montáž madiel

Držiak madla
s väčším zalomením

27

Vanička
5809109
na zväčšenie nosnej plochy

27

Vanička aj pre drevené madlá
5809109
na bezpečné upevnenie
40mm dreveného madla

Systémy zábradlí
Pertura

24.11.16 13:21

Madlá a príslušenstvo
Drevené madlá s Ø 40 mm a príslušenstvo:

6

7

27

Drevené madlá s Ø 52 mm a príslušenstvo:

36

47

i
Informácie o materiáli
V2A = nerezová oceľ
V4A = nerezová oceľ,

extrémne antikorózna
a kyselinovzdorná

!
Madlo, smrek surový

Držiak madla, V2A

1500 mm, Ø 40 mm (5803623)
2250 mm, Ø 40 mm (5803624)

Objímka madla, V2A

vanička (5809109)
v kombinácii s číslami 21 – 24,
montáž na podperu

40
Konzola madla, V2A

Konzola madla, V2A

5803626

5803625

39

34
46

Kotvenie na stenu, V4A

34
53

Adaptér/koncovka, V2A

7512019
v kombinácii s číslom 32

Ø 40 mm
5803629

2 ks (5803607)

32

Kĺb, V2A

1500 mm, Ø 52 mm (8642783)
2250 mm, Ø 52 mm (4223509)

Konzola, hliníková

2 ks (8642786)
chrómovaná mosadz

9

127

128
!

Madlo, buk surový
1500 mm, Ø 52 mm (8642781)
2250 mm, Ø 52 mm (5059585)

Madlo, hliníkové
2000 x 60 x 25 mm (5803609)
iba pre zábradlia uvedené na strane 16 a 17

80

Koncovka

Koncovka

Koncovka

smrek surový
2 ks (8642784)

buk surový
2 ks (8642782)

100

101

148

10

!!

99

2 ks (5803608)

2 ks (5803621)

Ďalšie drevené madlá s Ø 40 mm:

8

79

95

Konzola hliníková

Konzola tvaru L, V2A

5803622
v kombinácii s číslom 46

!!
Madlo, smrek surový

54

Konzola madla

97 98

Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným
vplyvom

2 ks (5803620)

31

93 94

Informácie o materiáli

Koncovka, V2A

5809110
v kombinácii s číslami 21 – 24,
montáž na podperu

30

i

Hliníkové madlá a príslušenstvo:

Konzola tvaru L
2 ks (5803614)
chrómovaná mosadz

rohová
5803596

Adaptér/koncovka, V2A

2 ks (5803627)

8642785
v kombinácii s číslom 46

Spojka
5803597

82
Koleno
horizontálne, 90°
5803599

84

149

Koncovka, V2A

81

Kĺb
vertikálny, 45°
5803600

83
Kĺb
horizontálne, 0–90°
5803598

34
91
Konzola
5803606

Buk, surový
1500 mm, Ø 40 mm (5807183)
2000 mm, Ø 40 mm (5807184)

102

129
!
Buk, lakovaný
1500 mm, Ø 40 mm (5807181)
2000 mm, Ø 40 mm (5807182)

32–33
1500064200036071.indd 33-34

!
Orech, morený

Systémy zábradlí
Pertura

!
Javor, lakovaný

2000 mm, Ø 40 mm
5807186

2000 mm, Ø 40 mm
5807185

!

130

Držiak madla, V2A

!

8582706
v kombinácii s číslami 21 – 24,
montáž na podperu

Dub, lakovaný

34
46
Kĺb, V2A
7512019
v kombinácii s číslom 149

2000 mm, Ø 40 mm
5807187

Tieto madlá možno kombinovať s podperami zábradlia uvedenými na strane 10–29.
Pre podpery zábradlia zobrazené na strane 16 a 17 je potrebné použiť hliníkové madlo (č. 79).

!!

Tieto madlá možno kombinovať s podperami zábradlia uvedenými na strane 10–15.
Pre podpery zábradlia zobrazené na strane 16 a 17 je potrebné použiť hliníkové madlo (č. 79).
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Madlá a príslušenstvo
Hliníkové madlá a príslušenstvo:
106

Nerezové madlá s Ø 40 mm a príslušenstvo:

112

122

125

i
Informácie o materiáli
Hliník =

!
Hliníkové
1500 mm, Ø 40 mm (5807152)
obsiahnuté už v kompletoch
na strane 18 – 21

108
Konzola
5807154 (2 ks)
vr. 4 skrutiek

Pre komplety uvedené
na stranách 18 – 21:

107

!
Hliníkové, antracitové
1500 mm, Ø 40 mm (5807163)
obsiahnuté už v kompletoch
na strane 22 –25

114
Konzola
antracitová
5807165 (2 ks)
vr. 4 skrutiek

Pre komplety uvedené
na stranách 22 – 25:

113

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným
vplyvom

!
Hliníkové, biele

i

124

5

V2A = nerezová oceľ
extrémne antikorózna
a kyselinovzdorná

!!
Nerezové madlo, V2A

760 x 470 x 3 mm (5807179)
pre zábradľovú tyč,
ako ochrana proti prelezeniu

37
Koncovka, V2A

biela
5807176 (2 ks)
vr. 4 skrutiek

7512011

Držiak akrylátového skla

39

5807180 (4 ks)

48

Kotvenie na stenu, V4A
Ø 40 mm
5803629

Kotvenie na stenu /
koncovka
5807153 (2 ks)

135
Horný diel stĺpika
ako ochrana proti prelezeniu
5807147 (1 ks)

33
Sada rohových spojok
5807146
pre madlá (1 ks) a nerezové tyče (6 ks)

34–35
1500064200036071.indd 35-36

Kotvenie na stenu /
koncovka

Kotvenie na stenu /
koncovka

antracitová
5807164 (2 ks)

biela
5807175 (2 ks)

49

118

Horný diel stĺpika
antracitová
5807158 (1 ks)
ako ochrana proti prelezeniu

57
Sada rohových spojok
antracitová
5807157
pre madlá (1 ks) a nerezové tyče (6 ks)

Systémy zábradlí
Pertura

biela
5807169 (1 ks)
ako ochrana proti prelezeniu

vanička (5809109)
v kombinácii s číslami 21 – 24,
montáž na podperu

38
Spojka, V2A
7512012

44
Koleno, V2A
7512014

28
Konzola kruhovej tyče, V2A
7512032
v kombinácii s číslom 29

40
Konzola madla, V2A
5803626

Objímka madla, V2A
5809110
v kombinácii s číslami 21 – 24,
montáž na podperu

29
Objímka madla, V2A
7512009
v kombinácii s číslom 28

52
Konzola tvaru L, V2A
5803613 (2 ks)

Kotva pre veľké zaťaženie
na ukotvenie stĺpika do betónu
5807177 (4 ks)

45

56

Horný diel stĺpika

Držiak madla, V2A

1500 mm, Ø 40 mm (7512016)
2000 mm, Ø 40 mm (7512021)

Konzola

123

36

V4A = nerezová oceľ,

126

Pre komplety uvedené
na stranách 26 – 29:

27

Informácie o materiáli

Doska z akrylátového skla

1500 mm, Ø 40 mm (5807174)
obsiahnuté už v kompletoch
na strane 26 –29

4

Adaptér/koncovka, V2A
7512017
v kombinácii s číslom 46

34
46
Kĺb, V2A
7512019
v kombinácii s číslom 45

Skrutky so šesťhrannou hlavou
na ukotvenie stĺpika do dreva
5807178 (4 ks)

117
Sada rohových spojok
biela
5807168
pre madlá (1 ks) a nerezové tyče (6 ks)

!

Tieto madlá možno tiež kombinovať s podperami zábradlia z kompletov
uvedených na strane 18-29, ktoré možno zakúpiť aj jednotlivo.

!!

Toto madlo možno kombinovať s podperami zábradlia uvedenými na strane 10–29.
Pre podpery zábradlia zobrazené na strane 16 a 17 je potrebné použiť hliníkové madlo (č. 79).

24.11.16 13:22

Komplety madiel

Montážne sady „Francúzske okná“ pre hliníkové komplety

Komplety madiel Pertura:

Pre komplety na bočnú montáž uvedené na strane 19 a 21:

92

16

96

i
Informácie o materiáli
V2A = nerezová oceľ
V4A = nerezová oceľ,

extrémne antikorózna
a kyselinovzdorná

Komplet madla, obsahuje:
madlo V2A, 1200 mm, Ø 40 mm
koncovky
konzoly kruhovej tyče V2A a objímky madla V2A (à 2 ks)
skrutky a hmoždinky na montáž na stenu
závlačky na „nekonečné predlžovanie“
možnosť madlo ľubovoľne skracovať a rozširovať
8582704

14

Komplet madla, buk
lakovaný, obsahuje:
madlo 1500 mm, Ø 40 mm
koncovky, hliník (2 ks)
konzoly, hliník (2 ks)
skrutky (6 ks)
hmoždinky (6 ks)
5807192

11

134

Komplet madla, buk
lakovaný, obsahuje:
madlo 2000 mm, Ø 40 mm
koncovky, hliník (2 ks)
konzoly, hliník (3 ks)
skrutky (9 ks)
hmoždinky (9 ks)
5807193

12

Komplet madla, smrek surový,
obsahuje:
madlo 1500 mm, Ø 52 mm
koncovky, smrek (2 ks)
konzoly, chrómovaná mosadz (2 ks)
upevňovací materiál
5803612

15

Komplet madla, smrek surový,
obsahuje:
madlo 1500 mm, Ø 40 mm
koncovky, hliník (2 ks)
konzoly, hliník (2 ks)
skrutky (6 ks)
hmoždinky (6 ks)
5807190

13

Komplet madla, hliník
antracitový, obsahuje:

Komplet madla, hliník
biely, obsahuje:

madlo 1500 mm, Ø 40 mm
koncovky (2 ks)
spojku (1 ks)
konzoly (2 ks)
skrutky (6 ks)
hmoždinky (6 ks)
5807148

madlo 1500 mm, Ø 40 mm
koncovky (2 ks)
spojku (1 ks)
konzoly (2 ks)
skrutky (6 ks)
hmoždinky (6 ks)
5807159

madlo 1500 mm, Ø 40 mm
koncovky (2 ks)
spojku (1 ks)
konzoly (2 ks)
skrutky (6 ks)
hmoždinky (6 ks)
5807170

1500064200036071.indd 37-38

103

!

Informácie o materiáli

!

!!

Hliník =

stabilný, výhodný a odolný
proti poveternostným
vplyvom

Komplet madla, buk surový,
obsahuje:

Príslušenstvo pre montážnu sadu „Francúzske okná“ (5807149)
držiak madla na montáž na stenu, 2 ks
dištančný držiak na upevnenie stĺpikov na stenu, 4 ks

!!

madlo 1500 mm, Ø 52 mm
koncovky, buk (2 ks)
konzoly, chrómovaná mosadz (2 ks)
upevňovací materiál
8582705

Pre komplety na bočnú montáž uvedené na strane 23 a 25:

Komplet madla, hliník,
obsahuje:

36–37

i

133

Komplet madla, smrek surový,
obsahuje:
madlo 2000 mm, Ø 40 mm
koncovky, hliník (2 ks)
konzoly, hliník (3 ks)
skrutky (9 ks)
hmoždinky (9 ks)
5807191

!

!!

109

!

Príslušenstvo pre montážnu sadu „Francúzske okná“ (5807160)
držiak madla na montáž na stenu, 2 ks
dištančný držiak na upevnenie stĺpikov na stenu, 2 ks

!!

Pre komplety na bočnú montáž uvedené na strane 27 a 29:
119

!!

!

!

!!

Príslušenstvo pre montážnu sadu „Francúzske okná“ (5807171)
držiak madla na montáž na stenu, 2 ks
dištančný držiak na upevnenie stĺpikov na stenu, 2 ks

Systémy zábradlí
Pertura

24.11.16 13:22

Montáž, čistenie a údržba

Sada na montáž a údržbu
Montáž

62

Na odbornú montáž odporúčame špeciálne vyvinutú montážnu sadu Pertura.

Prvé čistenie zábradlia z nerezovej ocele
Po montáži je nutné prvé čistenie zábradlia. Železné častice z náradia, lešenia a prepravných prostriedkov musia byť
ihneď odstránené. Brúsny prach, kovové triesky a rozstreky pri zváraní, ktoré po vykonaní prác zostávajú v okolí,
spôsobujú koróziu materiálu ak sa usadia na jeho povrchu a nie sú očistené.
Na prvé čistenie odporúčame použiť sadu na čistenie a údržbu Pertura.

Montážna sada
5809107

63

Čistenie hliníkových zábradlí
Z rôznych dôvodov sa môže hliníkový povrch v priebehu času sfarbiť. Tieto
farebné plochy možno zvyčajne odstrániť bežnými čistiacimi prostriedkami pre
domácnosť. Vyvaruj sa použitia čistiacich pomôcok, ktoré predtým prišli do
kontaktu s inými kovovými povrchmi. Ak na takýchto nástrojoch priľnú zvyšky
kovových častíc, môžu na hliníkovom povrchu vyvolať koróziu.

Bežné čistenie
Väčšinu škvŕn možno odstrániť čistou vodou a utierkou z mikrovlákna.

Korózny povlak

Nerezové povrchy je potrebné čistiť v rovnakých intervaloch ako sklenené povrchy. V menej prašnom prostredí stačí
vykonávať čistenie každých 6 až 12 mesiacov, v pripade výraznejšieho znečistenia udržuj povrch z nerezovej ocele
vždy po 3 až 6 mesiacoch.

Skorodovaný povlak ľahko odstrániš tým, že navlhčíš utierku denaturovaným
liehom a nanesieš tenkú vrstvu mletého vápna. Vápno odstráni korózny povlak
svojimi abrazívnymi účinkami. Denaturovaný lieh a mleté vápno použi
v potrebnom množstve.

Čistidlá s obsahom bielidla

Sada na údržbu a čistenie

Bieliace prostriedky. Ak dôjde ku kontaktu nerezovej ocele s bielidlom, ihneď ju opláchni vodou.
Strieborná leštenka

na nerezové povrchy
7511995

Lepkavé odtlačky prstov
Použi mydlový roztok alebo malé množstvo zriedeného pripravku na umývanie
riadu.

Mastné alebo olejové skvrny
Na väčšie mastné a olejové škvrny použi acetón. Na kompletné odstránenie
škvŕn čistenie niekoľkokrát opakuj.

Všeobecné pokyny
Nikdy nepoužívaj náradie, ktorým si predtým spracovával klasické železo.
Na skrátenie madiel/kruhových tyčí nasaď vždy nový pílový list.
Kontakt s klasickým železom, resp. železnou tyčou môže vyvolať koróziu povrchu.
Pri práci s uhlovou brúskou daj pozor, aby iskry nedopadali na povrch kovu.
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Drevo z tropických oblastí je často ošetrené proti termitom a iným drevokazným
škodcom roztokom zlúčenín medi, chrómu a arzénu (CCA). Systém zábradlia
Pertura nemožno používať v spojení s drevenými konštrukciami ošetrenými
roztokom CCA.

Odporúčame nasledujúce postupy čistenia:

Údržba zábradlia z nerezovej ocele

Na údržbu nerezovej ocele nepoužívaj tieto čistiace prostriedky:

Pri použití drevených zábradlí v exteriéri ponúkame profesionálne poradenstvo
ohľadne údržby.

Použitie
Systém zábradlia Pertura je bezpečnostný prvok. Preto je nutné
každoročne kontrolovať pevnosť spojov.
Pozor na kombináciu medi a hliníka. Vyvaruj sa tak napríklad
použitia hliníka v spojení s medenou strechou a dažďovými
odkvapmi.

Drevené zábradlia v exteriéri
Zábradlia z borovicového a bukového dreva nie sú vhodné na vonkajšie použitie.
Absorbujú vlhkosť, čím sa zväčšuje ich priemer. To vedie k deformáciám v mieste
spojenia upevňovacích prvkov so zábradliami. Odporúča sa len teakové drevo
a iné olejnaté druhy dreva.

Systémy zábradlí
Pertura
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