1.

Pokud potřebujeme ke stoupacím plošinám zábradlí, musíme nejprve namontovat nosič
zábradlí, který je součástí sad zábradlí, dodávaných k plošinám PLATON.

4.

Ukázka bočního zábradlí u plošin uspořádaných jako schodiště. Vzdálenost plošin musí
být taková, aby byla možná bezpečná chůze z plošiny na plošinu.

7.

Kontrolujeme správné usazení plošin a zábradlí, aby nedocházelo ke kroucení nebo
nerovnoměrnému zatížení podpěr a stojin zábradlí.

2.

Nosič zábradlí je přišroubován stejnými šrouby s olivami, jako je připevněna plošina
k podpěře. Nosič je buďto jednostranný pro jednoduché zábradlí, nebo oboustranný
pro boční část jednostranného zábradlí nebo jako boční zábradlí při použití plošin jako
schodiště.

3.

Do trubky na nosiči usadíme stojinu zábradlí a zajistíme šrouby s imbusovým otvorem
pro klíč. Imbusový klíč se dodává ke každé sadě zábradlí zdarma.

5.

Vodorovná horní část bočního zábradlí se délkově upraví dle vzdálenosti stojin zábradlí,
která odpovídá vodorovné vzdálenosti plošin mezi sebou.

6.

Doporučujeme plošiny a zábradlí montovat dohromady a postupně proti spádu střechy
nahoru směrem ke hřebeni, pokud je plošin nad sebou několik.

8.

Zejména usazení a dostatečné dotažení šroubů ve spoji plošina - nosič je důležité pro
bezpečnost osob, které se budou po plošinách pohybovat!

9.

Pevnost zábradlí vyzkoušíme nejlépe osobně.

M O N TÁ Ž N Í N Á V O D

Zábradlí ke stoupacím
plošinám PLATON

11.

Ukázka jedné z možných sestav zábradlí, zde je kombinace bočního a čelního zábradlí
u stoupacích plošin umístěných do pálené bobrovky. Zábradlí lze dodat i na dlouhé
plošiny sestavované z několika dílů do jakékoli délky.

(výrobky katalog. č.: 45 a+b;
možno kombinovat s výrobky: č. 9)

10.

Z obrázku jsou vidět i jednotlivé komponenty jednostranného (podélného) zábradlí
včetně příčky. Nakonec zkontrolujeme správné (dostatečné) dotažení všech šroubů
ve spojích.
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