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JUST  - Vysoký výkon pre 

Či už ide o hliník, alebo o nehrdzavejúcu oceľ, či už ide o štandardný 
dizajn, alebo o špeciálnu konštrukciu  - 
JUST  je rovnako rozmanité ako oblasti ich použitia. Napríklad 
únikové rebríky na administratívnych budovách spĺňajú iné 
požiadavky ako rebríky na údržbu na stĺpoch 

 
Spoločným znakom všetkých rebríkov je pečať kvality „
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 
normy a bezpečnostné predpisy. 

 

Prehľad 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 
pre budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Norma  EN-14122

Pre výstupy na 
mechanické systémy

 
Maximálna 
celková 
povolená výška 
[v]: 

 
neobmedzená

 
Chrbtová 
ochrana 
nutná od: 

 
v > 3,0 m 

 
Maximálna dĺžka 
jedného dielu 
rebríka: 

 
10,0 m pri h < 10,0 m 

inak 6,0 m 

Maximálna 
vzdialenosť medzi 
odpočinkovými 
podestami: 

 
6,0 m ak h > 10,0 m 12,0 

m s existujúcim 
systémom zadržania 

pádu 

Prekrytie dielov 
rebríka pri 
prestupe: 

 
min. 2,0 m

 
Lekársky posudok 

 
potrebné 

 
Šírka medzery 
pri výstupe 

 
max. 75 mm

ysoký výkon pre Maximálnu bezpečnosť 

Či už ide o hliník, alebo o nehrdzavejúcu oceľ, či už ide o štandardný 
 portfólio pevných rebríkov 

rozmanité ako oblasti ich použitia. Napríklad 
vé rebríky na administratívnych budovách spĺňajú iné 

požiadavky ako rebríky na údržbu na stĺpoch lyžiarskych vlekov. 

Spoločným znakom všetkých rebríkov je pečať kvality „Made in 
cí 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 

Šachtové a

od použitia rebríkových systémov sa na ich konštrukciu 
a bezpečnosť vzťahujú rôzne požiadavky. V Rakúsku sú relevantné 

cké zariadenia a norma M Z-1600 

14122-4 
Pre výstupy na 

mechanické systémy 

 

 

 

 
Norma Z-1600 

Pevné rebríky na 
budovách 

neobmedzená 

 
neobmedzená 

 

 
v > 5,0 m 

10,0 m pri h < 10,0 m 
 

10,0 m 

6,0 m ak h > 10,0 m 12,0 
m s existujúcim 

systémom zadržania 

 
10,0 m 

min. 2,0 m 

 
min. 1,0 m 

 

 
nie 

max. 75 mm 

 
Žiadne obmedzenie 

achtové a Výstupové
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