
 Balkón: hliníkové zábradlí včetně bočního zasklení 
- varianta provedení: 
Průhledítko sklo čiré + Výplň sklo mléčné

Systém hliníkového zábradlí v řezu 

TECHNICKÝ LIST 

 HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ AluPlus® 

CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝ POPIS CERTIFIKACE 

Hliníkové zábradlí vychází z rámového systému 
AluPlus®. Je tvořeno rámem z hliníkových profilů se 
zasklívací drážkou pro výplně v podobě bezpečnostní-
ho skla nebo vysokotlakých laminátových desek v 
různých barevných odstínech a dezénech. 

Zábradlí je vyráběno vždy na základě požadavku 
investora. Stavebnicový systém nabízí řadu technic-
kých řešení, které lze vzájemně kombinovat a propojo-
vat. Konstrukce zábradlí je připravena pro dodatečné 
zasklení balkónu, lodžie či pololodžie. Pro dodatečné 
zasklení je možné využít posuvný rámový systém 
AluPlus®, popř. AluCombi® nebo bezrámový systém 
AluVista® a AluVerso®. Samostatné konstrukce hliníko-
vých zábradlí s barevnou výplní utváří elegantní vzhled 
budov a zajištují bezpečné užívání balkónu či lodžie. 

Výhody 
 kompletnost dodávky
 rychlá montáž 
 možnost barevného provedení rámu i výplní
 využití materiálů nepodléhajících korozi 
 lehká konstrukce 
 zaměření a montáž zajištěna proškolenými firmami 
 konstrukce zábradlí posuzována statikem
 připravenost na dodatečné zasklení 

Zábradlí je tvořeno rámem z hliníkových profilů 50 x 30 
mm se zasklívací drážkou. Výplně o síle 4—9 mm jsou 
vsazeny do drážky profilu, vymezeny distančními 
podložkami a ze všech stran zasilikonovány. 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. Spodní části rámů jsou opatřeny 
drenážními otvory pro odtok kondenzátu. 

Materiály 
 profily z hliníkových slitin s povrchovou úpravou ve 

standardním provedení bílý komaxit nebo stříbrný elox 
(jiné barvy dle stupnice RAL na zakázku) 

 výplně z bezpečnostního skla 3.3.1 s čirou, mléčnou 
nebo barevnou fólií a vysokotlakých laminátových 
desek MAX Exterior splňujících požadavky na rázovou 
a požární odolnost 

 montážní a kotvící prvky z nerezových materiálů

Technické údaje 
 maximální délka zábradlí do 7 m 
 hmotnost: plošná 18 kg/ m2 (při použití výplně 4 mm) 

Certifikát na výrobek č. 02.478.917/10/07/02/0 vydaný 
TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4 

Zábradlí v kombinaci s bezpečnostním sklem s fólií 
3.3.1 (Conex 3.3.1) a MAX Exterior prošla několika rázovými 
a požárními zkouškami, které dokládají certifikáty vydané 
Centrem stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín 
(aktuální platné certifikáty k nahlédnutí na www.alumistr.cz). 

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE 

Původ: Švédsko, výroba ČR 
Realizace objednávky: před podepsáním smlouvy o dílo 
provede technik montážní firmy bezplatné zaměření, kontro- 
lu stavu nosného prvku a zpracuje technické řešení včetně 
cenové nabídky. 
Dodací lhůta: dle smlouvy o dílo 
Záruční lhůta: dle zákonných ustanovení 
V rámci kompletní dodávky díla na celý dům se záruční lhůta 
prodlužuje na 60 měsíců. 
Životnost: min. 20 let, předpokládaná cca 50 let 
Doprava: zajišťuje dodavatel po dohodě s objednatelem 

Lodžie: hliníkové zábradlí  
- varianta provedení: 
Průhledítko sklo čiré + Výplň MAX Exterior

http://www.alumistr.cz/



