ÒBEZPEČNOST

ÒNA STŘEŠE

Střešní konzoly a bezpečnostní sítě
Ochranné konzoly RINGER se používají jako ochrana
proti pádu při práci na střeše a v blízkosti hran.
Odpovídají rakouské normě ÖNORM B4007, ale i
předpisům pro bezpečnost stavebních prací podle
ÖNORM EN 13374 třída “C”.

©



Lze použít pro libovolnou teoretickou výšku pádu, je-li
sklon střechy menší než 45°; při sklonu střechy do
60° nesmí teoretická výška pádu překročit 5,00 m.



Popis

Art. Nr.

Ochranná konzola s pozinkovanými 6
sloupky
Boční ochranná síť 2 x 10 mÒÒ

Váha
Ò KGÒÒ

ÒÒÒÒÒ KGÒÒ



Jednoduchá demontáž pomocí ovládací páčky.

©

Okrajové zábradlí RINGER je praktickým
a bezpečným způsobem ochrany na okraji
konstrukce.

V kombinaci se střešními konzolami RINGER
zajišťuje optimální ochranu celého prostoru
střechy.

Lze použít i na střechy
opatřené izolací

©

Ò KGÒÒ

Plochá vnější strana spony pro
uchycení madla pro snadnou
montáž

©
Váha

3 držáky na prkna ve 3 různých
výškách

©
Art. Nr.

Montáž a demontáž je možno
provádět ze střechy

©
Popis

Ochranná konzola s pozinkovanými 6
sloupky

©

VYBAVENÍ NA STAVBU

Okrajové zábradlí

Lze použít i při odsazených
krokvích

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

OCHRANYPROTI PÁDU

ÒSchodišťové zábradlí

Podlahy
Provedení:

podle BAUV §58 (3) pro pracovní lešení
Popis

Použití



$UW1U Váha

Pozinkovaný sloupekÒ

Ò6ÒÒ

 KGÒ

©
©
©
©

©

j

Zábradelní sloupek

Stropní bedněníÒ

Plynulé nastavení až na max. 60 cm
Jednoduchá, časově nenáročná instalace
Žádné samostatné menší díly
Snadný posun díky trnům Dywidag

Ochranné zábradlí s UNI sponou

j

Ochranné zábradlí

Jeden systém pro kompletní
ochranu
schváleno dle ÖNORM EN 13374, třída "A"

UNI spona

Boční adaptér

Váha

Ochranné zábradlí
pozinkované - šroubovatelné

6

 KG

UNI spona pozinkovanáÒÒ

Ò6Ò

Ò KG

Boční adaptér pozinkovaný

6

Kotevní objímka DW15 hliníkováÒÒÒ

Ò KG
Ò KG

©
©
©

$UW1U

©
©
©

Popis

Kotevní objímka

Snadná a rychlá ochrana
Upínáním k desce lze otáčet o 360°
Výšku uložení patní desky je možné nastavit
Tloušťka desky: max. 40,00 cm
Univerzální použití pro všechna ochranná zábradlí
Odolné díky pozinkování

www.ringer.cz

ZÁCHYTNÉ LEŠENÍ / OCHRANNÁ MŘÍŽ

Záchytné (ochranné) lešení



$UW1U Váha

©

j
Popis

Sloupek SB 2mÒ

6

Ò KGÒÒ

Sloupek DG 2m

Ò6ÒÒ

 KG

ODPOVÍDÁ EN12180 A EN13374 A TAKÉ
STAVEBNĚ-BEZPEČNOSTNÍM PŘEDPISŮM B 4007

Ochranná střešní mříž

j

Popis
Pozinkovaná bezpečnostní
mříž 2,50m x 1,00 m

$UW1U *HZLFKW
6

 KGÒÒ

Pozinkovaná nosná trubka
s karabinou 1,50 m

6

 ÒKG

Kontrolováno podle předpisů DIBT
v souladu s ZH 1/585

Pozinkovaný
řetěz s karabinou

6

 ÒKGÒÒ

V souladu se stavebně-bezpečnostními
předpisy B 4007

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

Konzolová plošina 3S / ochranná síť
Konzolová plošina 3S


Snadno a rychle:Ò
Postavte konstrukciÒ

©
©
©

©
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Střesní ochranná síť

©
©
©
©
©
©
©
©

Hotovo

Snadná a rychlá montáž
Automatická bezpečnostní pojistka
Malý přepravní a skladovací objem
Lepená plošina z dřevěného masivu, hlazená, s ochranou
hran
Ocelový profil odolný proti zlomení, pozinkovaný
Nulové poškození během přepravy
Žádné samostatné menší díly
Lze označit logem společnosti

Ochranná síť RINGER je v souladu
evropskou normou EN 1263-1


Ochranná síť

Natáhnětě síť

j

Jak síť funguje:
Tento druh sítě se označuje jako postranní ochranná síť typu „U“. Jde o ochrannou síť, která se používá
svisle na nosných konstrukcích. Slouží jako ochrana proti pádu osob, ale chrání také před pádem různých
předmětů (např. stavebního odpadu, nářadí apod.) Postranní ochranná síť ḧypu „U“ se používá například na
lešeních nebo jako postranní ochrana při práci na šikmých a plochých střechách a mostech.

RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271
Telefon
email
Internet

+420 774 078 154
hlavacek@ringer.cz
www.ringer.cz
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