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MANUÁL PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ PROSKLENÝCH ZÁBRADLÍ  
 
 
 

• Sklo zábradlí je vyrobeno z kalených bezpečnostních skel slepených k sobě 
čtyřnásobnou fólií, což zaručuje jeho vysokou bezpečnost proti rozbití v ploše 
(např. při čelním nárazu), ale je náchylné na údery tvrdými předměty do hrany 
(doporučuje se zvýšená opatrnost např. při stěhování, mytí apod.). 

• Kotevní prvky zábradlí jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo běžné (tzv.černé) 
oceli s povrchovou úpravou zinkováním, komaxitováním nebo natíráním. 
Pokud se jedná o kotevní prvky v interiéru, nepotřebují zvláštní péči. Jedná-li 
se o kotevní prvky v exteriéru, je potřeba u nich v případě nutnosti obnovovat 
povrchovou úpravu, aby byly zachovány mechanicko-fyzikální vlastnosti 
použitých materiálů. 

• Zasklení je možno umývat běžnými čisticími prostředky na sklo.  
• Na zasklení zábradlí ani na jeho ocelové části se nesmí stoupat ani věšet a 

smí být používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno. 
• V případě, že dojde k prasknutí skla, viditelnému posunu skla z původní 

polohy, uvolnění některého z kotevních prvků nebo viditelnému posunu 
některé z kotev ve svislém směru či vodorovném směru, kontaktujte 
bezprostředně dodavatele (montážní firmu). 

• V případě, že dojde k plnému zatížení konstrukce zábradlí (např. při zachycení 
osoby v pádu apod), doporučuje se provést vizuální a mechanickou kontrolu 
celé konstrukce, zejména v místech kotevních prvků a zkontrolovat pevnost 
v uložení kotevních bodů v konstrukci a dále utažení šroubů na kotevních 
prvcích nesoucích sklo. V případě jakýchkoliv pochybností o pevnosti 
konstrukce zábradlí je potřeba kontaktovat dodavatele (montážní firmu). 
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