Dostaneme Vás

úplne hore

PEVNÉ REBRÍKY
ĽAHKO
RÝCHLO
BEZPEČNE

Pevné rebríky
Ľahko

www.allimpex.sk

– R ýchlo - Bezpečne
Pevné rebríky od výrobcu JUST sú vždy tou správnou
voľbou pri výstupe na budovu alebo mechanické zariadenia,
alebo na zostup a výstup do šácht.
Rebríky JUST spĺňajú aj najnáročnejšie podmienky a predpisy
normy a sú zárukou bezpečnosti a kvality. Pri ich výrobe berieme do
úvahy naše zásady :

ĽAHKO - použiteľné
RÝCHLO - zmontované

BEZPEČNE – na výstupe aj zostupe
Výroba sa prispôsobuje rebríkovým systémom podľa Vašich požiadaviek a potrieb. S JUST
dostane zákazník všetky služby na jednom mieste – od návrhu po výrobu a dodanie.

Krok za krokom k Vášmu vysnívanému rebríku.
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OTÁZKA / OBJEDNÁVKA
Pošlite Váš nákres systému zo všetkými relevantnými rozmermi. Použite priložený formulár, alebo
formulár na našej webstránke, ktorý si môžete stiahnuť na adrese : www.allimpex.sk
Naši predajcovia Vám v tomto kroku radi poradia. V krátkej dobe Vám po spracovaní zašleme
nezáväznú ponuku na Váš rebrík.
.
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KONŠTRUKCIA
Po potvrdení Vašu požiadavku spracujú naši konštruktéri. S pomocou najnovšieho
software sa Vás nákres zmení na dvoj – troj rozmerný výkres . Tu sa kontroluje, či je
budúci rebrík v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými európskymi normami.
Na konci tohto kroku Vám odovzdáme výkres a po jeho schválení nastupuje
výroba.
.
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VÝROBA
Po dokončení Vášho návrhu a výkresu sa Vaša požiadavka doručí do
výrobného závodu Zeiselmauer, Rakúsko. Pomocou vysokokvalitných
materiálov náš vyškolený personál zmení výrobný výkres na Váš rebrík. Na
uľahčenie prepravy a montáže je rebrík už čiastočne skompletizovaný,
zmontovaný a prepravený na adresu.

Šachtový rebrík

www.allimpex.sk

JuSt Vysoký výkon pre Maximálnu bezpečnosť
Či už ide o hliník, alebo o nehrdzavejúcu oceľ, či už ide o štandardný
dizajn, alebo o špeciálnu konštrukciu - portfólio pevných rebríkov
JUST je rovnako rozmanité ako oblasti ich použitia. Napríklad
únikové rebríky na administratívnych budovách spĺňajú iné
požiadavky ako rebríky na údržbu na stĺpoch lyžiarskych vlekov.
Spoločným znakom všetkých rebríkov je pečať kvality „Made in
Austria“ a prísny testovací postup. Ten zabezpečuje, že každý jeden
rebrík spĺňa príslušné normy. Pretože všade kde sú potrebné pevné
výstupové, šachtové rebríky pre výstup aj zostup, platia príslušné
normy a bezpečnostné predpisy.

P rehľad noriem
V závislosti od použitia rebríkových systémov sa na ich konštrukciu
a bezpečnosť vzťahujú rôzne požiadavky. V Rakúsku sú relevantné
normy EN-14122-4 pre mechanické zariadenia a norma M Z-1600
pre budovy.

Norma EN-14122-4
Pre výstupy na
mechanické systémy

Maximálna
celková povolená
výška [v]:
Chrbtová
ochrana nutná
od:
Maximálna dĺžka
jedného dielu
rebríka:
Maximálna
vzdialenosť medzi
odpočinkovými
podestami:
Prekrytie dielov
rebríka pri
prestupe:

Lekársky posudok

Šírka medzery pri
výstupe

neobmedzená

Norma Z-1600

Pevné rebríky na
budovách

neobmedzená

v > 3,0 m

v > 5,0 m

10,0 m pri h < 10,0 m
inak 6,0 m

10,0 m

6,0 m ak h > 10,0 m 12,0
m s existujúcim
systémom zadržania
pádu

min. 2,0 m

potrebné

max. 75 mm

10,0 m

min. 1,0 m

nie

Žiadne obmedzenie
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Norma EN-14122-4
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Pre výstupu na mechanické strojné systémy
Táto európska norma platí pre stacionárne strojné
systémy, pre ktoré sa vyžaduje jeden alebo viac
pevných výstupov. Táto norma platí aj pre vertikálne
pevné rebríky na budovách, ktoré slúžia ako prístup k
stroji.

Všeobecné požiadavky
■ Ak je pádová výška vyššia ako 3 m, musí mať rebrík
bezpečnostné zariadenie proti pádu ( chrbtová ochrana,
výstupové ochranné systémy).
■ Ak je dĺžka rebríka väčšia ako 10,0 m rebrík musí byť
rozdelený (pozri obrázok V takom prípade nesmie dĺžka
rebríka presiahnuť 6,0 m. [c,f] Ak predelenie nie j je možné,
rebrík musí byť vybavený výstupových ochranným
protipádovým systémom..
■ Rozostup riečok musí byť medzi 225 a 300. [i]
■ Vzdialenosť medzi rebríkom a fasádou musí byť najmenej
200 mm. V prípade križujúcich prekážok, ako sú rúry
a žľaby, môže byť odstup 150 mm. [k]
■ Svetlá šírka medzi stojinami rebríka musí byť medzi 400
a 600 mm. [l]

Vstup a výstup
■ Šírka prístupového otvoru musí byť v rozmedzí medzi 500 a
700 mm. [a]
■ V oblasti horného výstupu misia byť k dispozícii vhodné
úchyty. Tieto úchyty musia byť vo výške najmenej 1,1 nad
horným výstupným okrajom. [b]
■ Vzdialenosť medzi vstupným bodom a prvou priečkou
musí byť v rozmedzí medzi 100 a 400 mm. [j]

Chrbtová ochrana
■ Vzdialenosť medzi dvoma po sebe nasledujúcimi
kruhmi nesmie byť väčšia ako 1,5 m[g]
■ Chrbtová ochrana musí začínať vo výške najmenej 2,2 m
a najviac 3 m od spodnej úrovne . [h]

Prestupová podesta
■ Rozšírené prekrytie chrbtovej ochrany a rebríka pri
prestupe cez prestupovú podestu musí byť najmenej 2,0
m . [d]
■ Chrbtová ochrana musí byť najmenej 2,2 m nad
prestupovou podestou. Nesmie prekročiť výšku 2,5
m. [e]
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Všetky údaje v mm.

Norma z-1600
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P re výstupové rebríky na budovách
Norma Z-1600 je platná pre všetky pevné
výstupové rebríky na konštrukčných systémoch
pozemných stavieb – budovách, alebo na
inžinierskych budovách. Norma obsahuje
informácie o prevedení výstupových rebríkov,
inštalácii, maximálnom zaťažení pevných
rebríkov a materiálov.

Všeobecné požiadavky
■ Ak je pádová výška vyššia ako 5 m, musí rebrík mať
bezpečnostné zariadenie proti pádu (chrbtová ochrana,
výstupové ochranné systémy)
■ Rebríku presahujúce výšku 10 m musia byť rozdelené
odpočinkovou podestou. Alternatívne je možné použiť
prestupovú podestu.[f]
■ Vzdialenosť medzi priečkami musí byť 250 mm a 300 mm
a musí byť rovnomerná p celej dĺžke. [i]
■ Priestor pre nohy nad každou priečkou nesmie byť
menší ako 200 mm do výšky a 200 mm do hĺbky [k]
■ Svetlá šírka medzi stojinami rebríka musí byť medzi 300 a
600 mm . [l]

Všeobecné požiadavky
■ Výstup musím mať svetlú šírku medzi 500 mm až 700
mm. [a]
■ V oblasti horného výstupu musí byť vhodné madlo. Toto
madlo, zábradlie musí mať výšku najmenej 1,0 m nad
hornou hranou výstupu. [b]
■ Spodná priečka musí byť 100 mm až 400 mm nad
vstupom alebo podlahou. [j]

Chrbtová ochrana
■ Jednotlivé kruhy musia byť od seba vzdialená maximálne
5 priečok. [g]
■ Chrbtová ochrana musí začínať vo výške najmenej 2m a
najviac 3 m od spodnej úrovne . [h]

Prestupová podesta
Rozšírenie prekrytie chrbtovej ochrany a rebríka pri
prestupe cez prestupovú podestu musí byť najmenej 1,0
m. [d]
■ Chrbtová ochrana musí byť najmenej 1,9 m nad
prestupovou podestou. Nesmie prekročiť výšku
2,1 m. [e]
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Všetky údaje sú v mm.

Výstupové rebríky JuSt
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R ebríky pre všetky prípady
Naše rovné výstupové rebríky zaručujú bezpečnosť s
vysokou flexibilitou. Každý rebrík je vyrobený podľa
normy ÖNORM Z1600 a/alebo EN ISO 14122 a preto
spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť a kvalitu.
Veľký počet riešení umožňuje prispôsobenie rebríka na
takmer každé použitie.

60-101
Výstupový rebrík

Typ 60-100

Výstupový rebrík
■ Protišmykovo upravené priečky zapustené do špeciálne vyvinutého
dutinového profilu stojín a nerozoberateľne privarené pulzným
oblúkom CMT.
■ Vrátane konzol pevne privarených k rebríku
■ Rozostup konzol ca. 2 m
Výstupový rebrík
Označenie číslo:

60-101

Šírka rebríka

550 mm

Nosnosť:

150 kg

Rozostup priečok:

300 mm

Položka / bežný meter

Chrbtová ochrana
■ 5 x zavetrená, skrutkovaná
■ pripravená k montáži na rebrík, vrátane spojovacieho materiálu
■ Kruhy v rozostupe max 1,2 m
Chrbtová ochrana pre 60-101
Označenie číslo:

60-102

60-102
Chrbtová ochrana

Položka / bežný meter

Prestupová podesta
■ pre vyššiu bezpečnosť a pohodlie pri výstupových rebríkoch
Prestupová podesta pre 60-101
Označenie číslo:

60-103

Rozmery podesty:

550 x 540 mm

60-109
Odpočinková podesta sklopná

UPOZORNENIE
Pre rebríky dlhšie ako 10 m je prestupová podesta povinná. Ak
nie je možné prestupovú podestu z dôvodu nedostatku miesta
použiť, je potrebné ju nahradiť odpočinkovou podestou
sklopnou, alebo systémom pádovej ochrany .

Odpočinková podesta
■ Možné sklopiť dozadu
Odpočinková podesta sklopná
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Označenie číslo:

60-109

Rozmery podesty:

480 x 360 mm

60-103
Prestupová
podesta

Výstupové rebríky - Doplnky
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Zabezpečenie výstupu plechové krytie ako
dvere s hrotmi
60-123
Zabezpečenie vstupu – plechové krytie ako
dvere s hrotmi

■ Rovnako ako 60-114 ale navyše vybavené vodorovne zarovnanými
hrotmi na hornom konci dverí, ako zábrana prístupu k rebríku.
■ Možné ovládanie aj zhora s núdzovým odblokovaním
■ Vhodné pre rebríky s vonkajšou šírkou 550 mm
Zabezpečenie vstupu - Plechové dvere s hrotmi
Označenie číslo:

60-123

Rozmer dverí:

516 x 2500 mm

Zabezpečenie vstupu
■ Plechové krytie ako 60-113 prevedenie ako dvere
■ v štandarde záves v pravo
■ pripravené na uzamknutie pomocou visiaceho zámku (bez
zámku)
■ Vhodné pre rebríky s vonkajšou šírkou von 550 mm
Zabezpečenie vstupu – plechové krytie
Označenie číslo:

60-114

Rozmer:

516 x 2500 mm

60-114
Zabezpečenie vstupu - plechové dvere

Zabezpečenie vstup - plechové krytie
■ Plechové krytie spodných 2,5 m
■ Pripravené na uzamknutie pomocou visiaceho zámku (bez
zámky)
■ Vhodné pre rebríky s vonkajšou šírkou 550 mm a
rozostupom priečok 300 mm
Zabezpečenie vstupu – plechové krytie
Označenie číslo:

60-113

Rozmer:

516 x 2500 mm

Zabezpečenie vstupu – plechové krytie pre ochranné
systémy s koľajnicou
Označenie číslo:

60-113A

Rozmer:

516 x 2500 mm

60-113
Zabezpečenie vstupu plechové krytie
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V ýstupové rebríky - doplnky
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Zabezpečenie vstupu vysunuteľné
■
■
■
■

Vysunuteľné 2,1 m nadol
Obsluha zdola
Pripravené na uzamknutie visiacim zámkom (bez zámku)
Potreba priestoru minimálne 5 m nahor
Zabezpečenie vstupu vysunuteľné
Označenie číslo:

60-111

Zabezpečenie vstupu
S núdzovým uvoľnením
■
■
■
■

Ovládané zhora samočinným uvoľňovačom
2,5 m vysunuteľné nadol
Potreba priestoru minimálne 5,9 m
V dosahu spúšťaného rebríka je potrebné
dodržiavať bezpečnostné opatrenia
Zabezpečenie vstupu s núdzovým uvoľnením
Označenie číslo:

60-110

60-111
Zabezpečenie vstupu
vysunuteľné

Klapka pod chrbtovou ochranou
■ Klapka pod chrbtovou ochranou
■ Pripravené na uzamknutie pomocou visiaceho zámku ( bez
zámku)
Zabezpečenie vstupu - kladka
Označenie číslo:

60-112

60-110
Zabezpečenie vstupu s
núdzovým uvoľnením

Otočná podesta
(bez vyobrazenia)

■ Podesta, ktorú je možné otočiť pedálom do strany.
Zabezpečenie vstupu - otočná podesta
Označenie číslo:

8

60-126

60-112
Klapka na chrbtovej ochrane
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Výstupové rebríky - doplnky
Výstupový schod
■ na preklenutie medzery medzi poslednou priečkou rebríka astavbou
Hliníkový výstupový schod

60-116
Výstupový schod

Označenie číslo:

60-116

Rozmer schodu:

480 x 200 mm

UPOZORNENIE podľa normy EN 14122-4
Pre splnenie požiadavky normy nesmie byť šírka medzery
medzi poslednou priečkou a budovou väčšia ako 75 mm. Ak to
nie je možné, musí sa posledná priečka naplánovať ako schod
alebo ako prestup atiky.

60-119
Bezpečnostná závora

Bezpečnostná závora
■ Samouzatváracia pomocou samospádového mechanizmu
Hliníková bezpečnostná závora pre typ 60-100
Označenie číslo:

60-119

Zábradlie ako dvierka
■ Samozatváracie pomocou pružinového mechanizmu
Hliníkové zábradlie - dvierka pre typ 60-100
Označenie číslo:

60-121

60-121
Zábradlie
ako dvierka
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Výstupové rebríky -

doplnky
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Odpočinková podesta
■ Vrátane obojstranného zábradlia s kolenným zábradlím
a okopovou lištou
■ Výška zábradlia 1100 mm
■ Individuálna šírka podesty v kombinácii s 60-105
Odpočinková podesta
Označenie číslo:

60-104

Šírka podesty:

1000 mm

Hĺbka podesty:

800 mm

Rozšírenie pre podestu 60-104 ○
Označenie číslo:

60-105

Šírka podesty:

do 500 mm

Hĺbka podesty:

800 mm

○ ... Šírka podesty sa dá prispôsobiť vaším potrebám

60-104
Odpočinková podesta

Predĺženie stojín
■ 500 mm vedenie dole a dozadu
Predĺženie stojín s rukoväťou
Označenie číslo:

60-106

Dĺžka:

1100 mm

Hĺbka:

500 mm

60-106
Predĺženie stojín s rukoväťou

Položka / pár

Prestup atiky
■
■
■
■
■
■

Vrátane zábradlia na oboch stranách a aj na vzostupnom rebríku
Výška zábradlia 1100 mm
Šírka podesty 550 mm
Do maximálnej šírky prestupu 400 mm
Zostupný rebrík dĺžka 500 mm
Individuálna hĺbka podesty s kombináciou 60-122
Prestup atiky
Označenie číslo:

60-108

Dĺžka podesty:

800 mm

Predĺženie podesty 60-108 ○
Označenie číslo:

60-122

Dĺžka podesty:

300 mm

○ ... Hĺbku podesty je možné upraviť tak, aby sa dosiahla požadovaná
dĺžka. (maximálne do celkovej dĺžky 2000 mm)

60-108
Prestup atiky
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Výstupové rebríky - konzoly
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Nastaviteľné konzoly
■ Konzoly s nastaviteľnou hĺbkou aj výškou
■ Určené pre rebríky typ 60-100 a 60-400
číslo

60-018
Konzola hĺbkovo nastaviteľná

Názov

60-018

Hĺbkovo nastaviteľná konzola (max. 90 mm)

60-019

Výškovo nastaviteľná konzola
Konzola výškovo aj hĺbkovo
nastaviteľná (max. 90 mm)

60-020

60-019
Konzola výškovo nastaviteľná

Položka / pár, príplatok k štandardnej konzole

Montážna konzola
60-020
Konzola hĺbkovo aj výškovo nastaviteľná

■ Pre plechovú fasádu
Montážna konzola
Označenie číslo:

60-118
Montážna konzola

60-118

Konzola predĺžená
■ S diagonálnym vystužením pre väčšiu pevnosť
■ Pre konzoly dlhšie ako 400 mm
Konzola predĺžená
Označenie číslo:

60-021

max. dĺžka:

1000 mm

určené pre rebríky:

60-100, 60-400

Položka / pár, príplatok k štandardnej konzole

60-021
Konzola predĺžená

Podlahová pätka
■ Nastaviteľná podlahová pätka
Nastaviteľná pätka
Označenie číslo:

60-115

Určená pre rebrík:

60-100

Položka / pár

Nastaviteľná pätka

60-115
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Šachtové rebríky
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bezpečne Vás dostanú dole aj hore
Pre zostup do akejkoľvek hĺbky Vás rebríky JUST nesklamú.
Podľa normy EN 14396, ktorá definuje správnu konštrukciu
šachových rebríkov vytvárane riešenia, ktoré vydržia aj tie
najťažšie zaťaženia. Aby ste sa dostali bezpečne dole

60-009
Šachtový
rebrík na mieru

Typ 60-000

Šachtový rebrík štandardný
■ Vyrobené podľa normy EN 14396 a normy Z-1600
■ Protišmykovo upravené priečky zapustené do špeciálne vyvinutého
dutinového profilu stojín a nerozoberateľne privarené pulzným
oblúkom CMT.
■ Nosnosť 150 kg
■ Rozostup priečok 300 mm
■ Šírka rebríka: 360 mm (Iné šírky možné na vyžiadanie)
■ Bez konzol
Šachtový rebrík štandard 6,0 m
Označenie číslo:

60-008

Dĺžka rebríka:

6,0 m

Šachtový rebrík štandard ○
Označenie číslo:

60-009

Dĺžka rebríka:

podľa špecifikácie zákazníka

○ ... Položka / bežný meter

Plastové ukončenie
Plastové ukončenie
Označenie číslo:

FIS-2005

Určené pre šírku stojiny rebríka:

58 mm

FIS-2005
Plastové ukončenie

Položka / kus

Gumené pätky
■ vhodné ako ukončenie stojín rebríka
Gumené pätky
Označenie číslo:

FIS-1005

Určené pre šírku stojiny rebríka:

58 mm

Položka / kus
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FIS-1005
Gumené pätky

Šachtové rebríky
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Šachtový rebrík pre ťažké nasadenie

60-403
Chrbtová
ochrana pre typ
60-400

Vďaka širšej konštrukcii umožňujú šachtové rebríky typ
60-400 použitie rôznych doplnkov. Bez ohľadu na to,
aké hlboké, vysoké alebo v akom prostredí:
Spoločne s naším tímom odborníkove nájdeme pre Váš zostupový
problém vhodné riešenie.

Typ 60-400

Šachtový rebrík ťažké prevedenie
■ Protišmykovo upravené priečky zapustené do špeciálne vyvinutého
dutinového profilu stojín a nerozoberateľne privarené pulzným
oblúkom CMT
■ Vrátane upevňovacích konzol pevne privarených k rebríku
■ Rozostup konzol ca. 2 m
■ Šírka rebríka: 412 mm ( iné šírky možné na vyžiadanie)
Šachtový rebrík ťažké prevedenie
Označenie číslo:

60-401

Šírka rebríka:

412 mm

Nosnosť:

150 kg

Rozostup priečok:

280 mm

Položka bežný meter

Chrbtová ochrana
■ 5 x zavetrená, skrutkovaná, pripravená k montáži na rebrík, vrátane
upevňovacieho materiálu
■ Pripravené vrátane upevňovacieho materiálu
■ Kruhy v rozostupe max 1,2 m
Chrbtová ochrana pre 60-401
Označenie číslo:

60-402

Položka / bežný
meter

Pomôcka vstupu

60-403
Pomôcka
vstupu výsuvná

■ So širokým priečnym ukončením
■ Vrátane vodiacich kovaní
■ Montované na pevné rebríky s minimálnou dĺžkou 1,9 m
Pomôcka vstupu
Označenie číslo:

60-403

UPOZORNENIE
Ak je pevný rebrík kratší ako 1,9 m, je možné použiť
jednostrannú pomôcku vstupu č. 60-022.
60-401
Šachtový
rebrík ťažké
prevedenie
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Šachtové rebríky – Ťažké prevedenie
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Odpočinková podesta
Odpočinková podesta sklopná
Označenie číslo:

60-404

Rozmer podesty:

340 x 360 mm

60-404
Odpočinková podesta
sklopná pre typ 60400

UPOZORNENIE

Pre výšky rebríka 10 m a viac je použitie odpočinkovej
podesty povinné.

Pomôcka vstupu jednostranná
■ pre rebríky, kde nie je možné použiť pomôcku vstupu 60-403
■ použiteľná pre typ 60-000 a 60-400
■ Materiál: Nerez V2A (1.4301)

60-022
Pomôcka
vstupu

Pomôcka vstupu jednostranná
Označenie číslo:

60-022

Podlahové konzoly
■ Výškovo nastaviteľné
Podlahová pätka nastaviteľná
Označenie číslo:

60-405

Určená pre rebrík:

60-400 a 60-000

Položka / pár

60-405
Nastaviteľná podlahová
konzola pre typ 60-400
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Š achtové rebríky - konzoly
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Vhodné pre každý účel použitia
Konzoly pre šachtové a všetky rovné rebríky prichádzajú vo
všetkých podobách pre rôzne požiadavky použitia.

60-010
Zalomená konzola

Zalomená konzola
Zalomená konzola
Označenie číslo:

60-011
Dvakrát zalomená konzola

60-010

Dvakrát zalomená konzola
Dvakrát zalomená konzola
Označenie číslo:

60-011

Zvierková konzola
60-014
Zvierková konzola

■ Pre profil 58 x 25 mm
Zvierková konzola
Označenie číslo:

60-014

L-Konzola

60-015
L-Konzola

L-Konzola
Označenie číslo:

60-015

Závesná konzola
■ Pre kruhovú šachtu o priemere 800-2000 mm
60-012
Závesná konzola

Závesná konzola
Označenie číslo:

60-012

Zaisťovacia závesná konzola
■ pri použití konzol 60-012 sa musí použiť najmenej raz
60-013
Zaisťovacia závesná konzola

Zaisťovacia závesná konzola
Označenie číslo:

60-013
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Pevné rebríky z ušľachtilých ocelí-nerez
Typ 60-300

Šachtový rebrík nerez
■
■
■
■
■
■
■

vyrobené podľa normy EN 14396 a normy Z-1600
protišmykové priečky WIG zvarené so stojinami, zvary okartáčované, inak neošetrené
Nosnosť 150 kg
Rozostup priečok 300 mm
Šírka rebríka: 390 mm (iné šírky možné na požiadanie)
Rozostup konzol cca 2 m
Vrátane privarených konzol
Označenie

Materiál

60-301

1.4301 (V2A)

60-351

1.4571 (V4A)

Položka / bežný meter

Príslušenstvo pre 60-300

Obr.: Dierovaná nešmykľavá priečka

Materiál: nerez V2A (1.4301)
Označenie.

Názov

60-302

Chrbtová ochrana

60-303 ○
60-304 ○

Pomôcka vstupu výsuvná

60-305 ○
60-306 ○

Prestupová podesta

60-307 ○
60-308 ○

Stojiny zalomené
Konzola výškovo nastaviteľná

60-309 ○
60-310 ○

Konzola hĺbkovo aj výškovo nastaviteľná

Podesta sklopná
Predĺženie stojín

Konzola hĺbkovo nastaviteľná

○ ... Položka / kus

60-303
Pomôcka vstupu výsuvná

Materiál: nerez V4A (1.4571)
Označenie.

Názov

60-352

Chrbtová ochrana

60-353 ○
60-354 ○

Pomôcka vstupu výsuvná

60-355 ○
60-356 ○

Prestupová podesta

60-357 ○
60-358 ○

Stojiny zalomené
Konzola výškovo nastaviteľná

60-359 ○
60-360 ○

Konzola hĺbkovo aj výškovo nastaviteľná

Podesta sklopná
Predĺženie stojín

Konzola hĺbkovo nastaviteľná

○ ... Položka / kus

60-310 Konzola
s nastaviteľnou hĺbkou aj
dĺžkou
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60-301
Šachtový rebrík nerez
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Výstupové ochranné systémy

www.allimpex.sk

Z abezpečenie hore aj dole
60-558
Pomôcka vstupu
s koľajnicou
pádovej ochrany

Typ 60-520, 60-530

Koľajnica pádovej ochrany
■ Pre rozostup priečok 280 mm
Označenie.

60-554 Nastrkovacie zariadenie pre nastupovanie

Dĺžka

Materiál

60-520

2940 mm

60-521 ○

Voliteľné

Pozinkovaná oceľ

60-530

2940 mm

Nerez V2A (1.4301)

voliteľné

Nerez V2A (1.4301)

60-531 ○

Pozinkovaná oceľ

○ ... Tieto produkty sa dodávajú sériovo predmontované,, vrátane upevnenia
koľajníc a vrátane spojovacieho materiálu.

Upevnenie koľajnice na priečke
■ Pre montáž systému pádovej ochrany na priečku rebríka
■ Vrátane upevňovacieho materiálu
Označenie.

Materiál

60-524

Pozinkovaná oceľ

60-534

Nerez V2A (1.4301)

Spojovací diel pre koľajnice
60-534 Upevnenie koľajnice na priečke

■ Pre pripojenie jednotlivých segmentov systému protipádovej ochrany
■ Vrátane upevňovacieho materiálu
Označenie.

Materiál

60-525

Pozinkovaná oceľ

60-535

Nerez V2A (1.4301)

Nastrkovacie zaradenie pre vstup
■ Pre pomôcku vstupu z nerezu 60-555
Označenie.

Materiál

60-554

Nerez V2A (1.4301)

Pomôcka vstupu hliníková
■ Za predpokladu existujúceho nastrkovacieho zariadenia 60-554
■ pre koľajnicu pádovej ochrany z nerezu určené pre typ 60-401
Šachtové rebríky ťažké vyhotovenie
Označenie.

Materiál

60-558

Nerez V2A (1.4301)

60-535 Spojovací diel koľajnice
60-531
Koľajnica pádovej ochrany
pre 60-551

17

Systém pádovej ochrany
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Pomôcka vstupu pádovej ochrany
■ iba v spojení 60-554
Pomôcka vstupu
Označenie číslo:

60-555

Materiál:

Nerez V2A (1.4301)

Zámok koľajnice
■ zaistenie vstupu a výstupu zo systému pádovej ochrany proti
neúmyselnému vytiahnutiu bežca

60-555
Pomôcka vstupu - nerez

60-550
Zámok koľajnice pevný

Zámok koľajnice pevný
Označenie číslo:

60-550

Materiál:

Nerez V2A (1.4301)

Zámok koľajnice uvoľniteľný
Označenie číslo:

60-551

Materiál:

Nerez V2A (1.4301)

60-551
Zámok koľajnice
60-560
Odpočinková podesta pre systémy
pádovej ochrany

Odpočinková podesta pre
■ Vhodná pre použitie so systémom pádovej ochrany
■ Sklopná
Odpočinková podesta sklopná
Označenie číslo:

60-560

Materiál:

hliník

Príslušenstvo pre systémy ochrany

60-553
Popruh pádovej ochrany 5
bodový.
(ilustračné foto)

Bežec nerez
Označenie číslo:

60-552

Materiál:

Nerez V2A (1.4301)

Popruh pádovej ochrany 5bodový
Označenie číslo:

60-553

Štítok- označenie
Označenie číslo:

60-563

60-552
Nerez - bežec

60-563

Ň
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Štítok

JuSt leitern ag
Viac ako 130 rokov skúseností
Spoločnosť JUST Leitern poskytuje svet bezpečných výstupových zariadení
- rebríkov pre prácu vo výškach, stabilné lešenie, individuálne špeciálne
riešenia, najmodernejšie metódy spracovania a inovatívnych materiálov.
JUST Leitern nájdete na stavbách, ako aj vo vesmírnych misiách na Mars.
JUST Leitern nájdete aj pri výstavbe rodinných domov, pri odmrazovaní a údržbe lietadiel, pri
premostení jazdných pruhov na závodných dráhach, pri čistení vlakových súprav alebo pri
moderných sklenených konštrukciách.
Viac ako 130 rokov skúseností robí z JUST Leitern spoľahlivého partnera, kde kvalita je
rovnako súčasťou firemnej kultúry a pracovnej motivácii zamestnancov.
Máte otázky týkajúce sa našej rozsiahlej ponuky ? Spojte sa s nami!
Spoločne nájdeme individuálne riešenie pre Vás.

JUST

a jeho

Cesta

■ 1885 Založenie firmy

JUST-Leitern vo Viedni

Zaprotokolovanie nasledovalo v roku 1889 zápisom továrenskej
výroby rebríkov, lešení a dreveného náradia.

■ 1914 Vyznamenanie cisárskou orlicou
V dôsledku uznania prvotriednosti jej výrobkov, dostala firma právo
označovať svoje výrobky rakúsko-uhorskou
cisársko – kráľovskou orlicou.

■ 1976 Zmena firmy na akciovú spoločnosť
■ 1985 Vyznamenanie rakúskym štátnym znakom

K
100-mu výročiu bola firma JUST znova ocenená a vyznamenaná
rakúskym štátnym znakom.

■ Dnes

Je JUST Leitern AG výrobcom a dodávateľom všetkých druhov
výstupových prostriedkov z hliníka, dreva, ušľachtilej ocele a laminátu
pre každú požiadavku prekonania výšky. Výrobný závod a všetky
pobočky v Rakúsku a v zahraničí ponúkajú odborné poradenstvo
a bohatými skladovými zásobami.

Naše hlavné oblasti
Svet bezpečných výstupových zariadení - vyžiadajte si viac informácií!

Rebríky

Výstupové pomôcky
z hliníka, dreva,
plastu pre všetky
požiadavky na
prekonanie výšky.

Lešenie

Pre súkromnú
a priemyselnú oblasť
. Je možný aj
prenájom
pojazdných lešení.

Schody a výstupy
Pevné alebo pojazdné
schody a plošiny,
mostíky.

Špeciálne
konštrukcie
Od lávok na čistenie
okien po špeciálne
riešenia pre cestovanie
do vesmíru !
Konštruktéri v JUST
zvládajú akúkoľvek
úlohu.

Hasičské
rebríky
Medzinárodná povesť
vďaka vysokému
bezpečnostnému
štandardu. Dôverujte
vedúcemu postaveniu
na trhu!

JUST L eitern ag
RAKÚSKO
Zeiselmauer: Výrova a centrála
A-3424 Zeiselmauer, Bundesstraße B 14
Tel. +43(0) 22 42/704 08-0, Fax. +43(0) 22 42/725 07
E-Mail: verkauf@justleitern.com
Graz: A-8055 Graz-Straßgang, Mühlfelderweg 40
Tel. +43(0) 316/29 74 00-0, Fax. +43(0) 316/29 72 29
E-Mail: graz@justleitern.com

– p obočky & p artneri
Villach: A-9500 Villach, Untere Fellacher Straße 60
Tel. +43(0) 42 42/580 28, Fax. +43(0) 42 42/565 76
E-Mail: justleitern.villach@speed.at
Tirol & Vorarlberg: Farben Morscher - Filiale Rum
A-6063 Rum, Kaplanstraße 1a
Tel. +43(0) 512/262 288 400, Fax. +43(0) 512/262 288 409
E-Mail: rum@farbenmorscher.at

NEMECKO

JUST Leitern Deutschland
D-13156 Berlin, Wackenbergstraße 42
Tel. +49(30) 7157 9437, Fax. +49(30) 5679 6020
E-Mail: info@justleitern24.de

TALIANSKO

PROVINTEC GmbH
I-39030 Bozen, Schlachthofstraße 11/C
Tel. +39 (0471) 978700
E-Mail: info@provintec.com

LITVA

JUST Baltikum UAB
LT-51224 Kaunas, Draugystés g. 13
Tel. +370 615 72277, Fax. +370 37 772227
E-Mail: info@justbaltikum.lt

SLOVENSKO

Allimpex, spol. s.r.o.
SK-83104 Bratislava, Turbínová 1
Tel. +42(0) 12 / 444 53 148, Fax. +42(0) 12 / 444 60
335
E-Mail: allimpex@allimpex.sk

ŠVAJČIARSKO

Läubli Erich, Gerüstbau AG
CH-4665 Oftringen, Am Tych 30
Tel. +41(0) 62/791 55 20, Fax. +41(0) 62/791 17 10
E-Mail: info@alurollgerueste.ch

https://www.allimpex.sk

Dodávame výlučne za našich predajných a dodacích podmienok. Predajné
a dodacie podmienky si môžete vyžiadať osobne, telefonicky a písomne
a je možné si ich nájsť aj na našej domovskej webstránke
www.justleitern.com a www.allimpex.sk .
Uvedené Ceny v Eurách bez DPH
Tlačové chyby vyhradené , ako aj technické zmeny. JUST LEITERN AG:
UID-Nr. Österreich: ATU14620800 | ARA-Lizenznr.: 901 | DVR: 0091910
Firmenbuch-Nr.: FN110833s | Gerichtsstand: Wien, Innere Stadt
ALLIMPEX s.r.o.: IČO: 17 312 086, SK DIČ: 2020317739
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