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Bezpečnostné predpisy pri používaní        
stropného debnenia

Pre bezpečné používanie materiálu musíte dodržiavať všetky príslušné nariadenia a zákonné pred-
pisy BOZP.  Montáž, demontáž a manipulácia s materiálom sa musia vykonať podľa týchto predpisov a 
montážneho návodu. Počas montáže a demontáže systému musí byť zabezpečená stála kontrola zodpov-
edným stavbyvedúcim.

Montážny návod
 ▶ Debnenie je technické zariadenie, ktoré je určené na špecifické použitie. Debnenie by mali používať iba 

kvalifikovaní pracovníci s primeranými znalosťami a kvalifikáciou,
 ▶ Montážny návod je neoddeliteľnou súčasťou pri používaní debniacich systémov. Obsahuje bezpečnos-

tné inštrukcie, pokyny na použitie a popis častí systému,
 ▶ Užívateľ sa musí postarať o to, aby bol na mieste montáže k dispozícii minimálne jeden montážny návod 

od dodávateľa, alebo výrobcu debnenia a aby bol každý pracovník dostatočne zaškolený a informovaný,
 ▶ Ilustrácie, ktoré sa používajú v montážnom návode, nemusia vždy zobrazovať všetky technické podrob-

nosti a slúžia ako referencia.

Skladovanie a preprava
Musia sa dodržiavať osobitné požiadavky na prepravu a skladovanie debnenia podľa návodu, aby sa prediš-
lo poškodeniu materiálu.

Kontrola materiálu
Pred každým použitím musí byť všetok debniaci materiál kontrolovaný na stavenisku pre prípad možného 
poškodenia. Použitie poškodeného debnenia nie je dovolené.

Náhradné diely a opravy
Ako náhradné diely sa smú používať iba časti systému. Opravy musí vykonať dodávateľ, alebo autorizovaný 
odborník.

Použitie iných produktov
Miešanie komponentov debnenia rôzneho pôvodu môže byť nebezpečné. Ostatný materiál musí byť kon-
trolovaný a za určitých okolností môže byť použitý podľa vlastného montážneho návodu.

Posúdenie rizík
Užívateľ je zodpovedný za zostavenie, dokumentáciu, implementáciu, kontrolu a posúdenie rizika na 
každom stavenisku. Pracovníci sú povinní dodržiavať nariadenia, ktoré sú stanovené príslušnými zákonmi 
a dodržiavať požadované postupy, za čo sú zodpovední. Montážny návod je jeden zo základov na vyhod-
notenie a posúdenia rizika.

Symboly
Venujte osobitnú pozornosť poznámkam označeným špeciálnymi bezpečnostnými symbolmi. 
Príklady:

          Pozor: Nedodržanie môže viesť k poškodeniu zdravia, alebo k ohrozeniu života.

      Rada: Ďalšie informácie na zaistenie a optimalizáciu použitia výrobkov.



Stropné debnenie AST H20 je flexibilné debnenie, vďaka ktorému je možné zadebniť stropnú dosku rôzne-
ho tvaru, hrúbky a samozrejme aj výšky.

Tento debniaci systém pozostáva z troch základných častí :
 
1. Debniaca doska - trojvrstvová debniaca doska, s hrúbkou 21mm, ktorá je podopieraná tzv. hornými 
priečnymi H20 nosníkmi.

2. H20 nosník - slúžia ako priečne (horné) nosníky, ale aj ako pozdĺžne (spodné) nosníky, ktoré sú potom 
podopierané stojkami. 

3. Stojka - spojenie stojok a spodných pozdĺžnych nosníkov je možné pomocou vidlíc, alebo pridržovacích 
hláv.

V závislosti od zaťaženia môžu byť vzdialenosti jednotlivých dielcov prispôsobené
tak, aby bolo statické pôsobenie čo najpriaznivejšie.

Stabilitu debnenia zabezpečujú trojnožky.                                                                                                
                                                                                             

1.1. Popis produktu 

Debniaca doska 

Stojka

Trojnožka k stojke

Vidlica na H20 Pridržovacia hlava

H20 Nosník
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1. Stropné debnenie AST H20  
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1.2. Základné pojmy 

Vzdialenosť 
priečnych 
nosníkov

Priečny nosník

Pozdĺžny nosník

Vzdialenosť stojok
Medziľahlá 

stojka s 
pridržovcou 

hlavou

Vzdialenosť 
pozdĺžnych 

nosníkov

H20 nosník
 ▶ Maximálny prípustný ohybový moment 5,0 kNm,
 ▶ Maximálna prípustná priečna sila max. 11 kN.

Stojky
 ▶ Maximálne prípustné zaťaženie sa určí z tabuľky č. 2 na str. 9,
 ▶ Musia byť postavené zvislo,
 ▶ Zaťaženie musí byť centrické,
 ▶ Podklad pod stojkou musí byť dostatočne únosný.

 ▶ Odstup pozdĺžnych (spodných) nosníkov od steny 20 - 50 cm,
 ▶ Presah pozdĺžnych (spodných) nosníkov min. 50 cm,
 ▶ Medziľahlé stojky zabezpečte proti pádu pomocou pridržovacej hlavy a poistného tŕňa, 
 ▶ Pri stykovaní debniacich dosiek treba zdvojiť priečne nosníky,
 ▶ Pri predčasnom oddebnení je potrebné ponechať stojky na dodatočné podopretie.

POZOR !!!
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(Spodný nosník)

( Horný nosník)



2.1.  Montáž debnenia
 ▶ Výšku nastavíme pomocou otvorou na vnútornej časti stojky a G háku. Presnú výšku nastavíme pomo-

cou matice na vonkajšej časti stojky,
 ▶ Na stojky následne nasadíme vidlicu/padaciu hlavu a postavíme ich v rozostupoch podľa   kladačského 

plánu, alebo podľa tabuľky,

 ▶ Postavíme ďalšie stojky s vidlicami a s trojnožkami. Do vidlíc povkladáme pozdĺžne nosníky s presahom 
min 50 cm,

 ▶ Vidlice sú vhodné pre jednotlivé nosníky v prípade okrajových stojok, ale aj dvojité nosníky (v prípade 
prekrývania),

 ▶ Postavíme všetky ostatné rady pozdĺžnych nosníkov vo vzdialenostiach určených na kladačskom pláne, 
resp. podľa dimenzačnej tabuľky č.1 na str. 8,

Umiestnenie 
trojnožky v rohu

Umiestnenie 
trojnožky pri 

stene
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2. Manipulácia s debnením



 ▶ Všetky medziľahlé stojky postavíme a pomocou pridržovacej hlavy a poistného tŕňa ich spojíme s 
pozdĺžnym nosníkom,                                                                                             

 ▶ Pozdĺžne nosníky znivelujeme podľa výšky stropu,

 ▶ Na pozdĺžne nosníky naukladáme priečne nosníky podľa dimenzačnej tabuľky č.1 na str. 8, v prípade ak 
kladačský plán neurčuje inú vzdialenosť,

 ▶ Na rozložené priečne nosníky naukladáme debniace dosky,                                           
 ▶ Je potrebné dbať na to, aby pod každým stykom dosiek ležal jeden nosník (príp. dvojitý nosník),

Dvojitý nosník

Jeden nosník
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2.2. Oddebnenie

1. krok : 
Najprv odstránime medziľahlé stojky s pridržovacou hlavou. V prípade predčasného oddebnenia sa časť 
medzipodpier presunie medzi pôvodné rady stojok pod pozdĺžnymi nosníkmi a tieto zostanú ako pomocné 
podpery pritlačené hornou platničkou k doskám tvarovacej časti debnenia.

3. krok : 
Po spustení debnenia je možné sk-
lopiť a vybrať priečne nosníky okrem 
tých, ktoré podopierajú styk dosiek.

4. krok : 
Následne sa demontujú debniace dosky 
a zostávajúce priečne nosníky. Potom sa 
zdemontujú pozdĺžne nosníky a stojky.

b) v prípade použitia vidlíc sa debnenie spustí 
pomocou aretačných matíc na stojke

2. krok : 
a) pomocou padacích hláv sa deb-
nenie spustí o cca. 6cm. Na tento 
úkon stačí úder kladivom na poistku 
padacej hlavy.
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Postup:



Na určenie vzdialeností priečnych a pozdĺžnych nosníkov, rovnako tak aj stojok, je možné použiť tabuľku 
č. 1, za predpokladu, ak nosník H20 spĺňa nasledujúce technické parametre:

 ▶ dovolený ohybový moment = 5,0 kNm,
 ▶ dovolená priečna sila = 11,0 kN,
 ▶ maximálny priehyb = l/500.

 

Postup určenia požadovanej vzdialenosti :

1. Zvoľte si vzdialenosť priečnych nosníkov,

2. Zvoľte si vzdialenosť pozdĺžnych nosníkov,

3. V tabuľke si nájdite maximálnu vzdialenosť stojok,

4. Vypočítajte maximálne zaťaženie na stojku: zaťažovacia plocha ( vzdialenosť stojok x vzdialenosť

pozdĺžnych nosníkov) x zaťaženie (podľa hrúbky dosky),

5. Typ stojky vyberieme podľa dĺžky vysunutia tak, aby únosnosť stojky pri danom vysunutí bola väčšia, 

ako zaťaženie na stojku.

0,40 0,50 0,63 0,67 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50

14 5,50 3,53 3,28 3,04 2,98 2,87 2,60 2,42 2,21 2,05 1,92 1,80 1,62 1,47 1,35 1,16

16 6,00 3,39 3,15 2,92 2,86 2,75 2,50 2,32 2,12 1,96 1,83 1,64 1,48 1,34 1,23 1,05

18 6,50 3,27 3,03 2,82 2,76 2,41 2,22 2,03 1,88 1,70 1,51 1,36 1,23 1,13 0,97

20 7,00 3,16 2,93 2,72 2,67 2,33 2,14 1,95 1,80 1,57 1,40 1,26 1,14 1,05 0,90

22 7,55 3,07 2,85 2,64 2,59 2,26 2,06 1,88 1,67 1,46 1,30 1,17 1,06 0,98 0,84

24 8,05 2,98 2,77 2,57 2,52 2,20 2,00 1,82 1,56 1,37 1,22 1,09 1,00 0,91 0,78

26 8,60 2,91 2,70 2,51 2,14 1,93 1,71 1,47 1,29 1,14 1,03 0,93 0,86 0,73

28 9,10 2,84 2,64 2,45 2,09 1,88 1,62 1,38 1,21 1,08 0,97 0,88 0,81 0,69

30 9,70 2,78 2,58 2,03 1,82 1,52 1,30 1,14 1,01 0,91 0,83 0,76 0,65

35 11,20 2,63 2,44 1,86 1,53 1,27 1,09 0,95 0,85 0,76 0,69 0,64 0,55

40 12,80 2,53 2,35 1,72 1,38 1,15 0,98 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,49

45 14,40 2,43 2,26 1,50 1,20 1,00 0,86 0,75 0,67 0,60 0,55 0,50 0,43

50 15,90 2,36 2,19 1,38 1,11 0,92 0,79 0,69 0,61 0,55 0,50 0,46 0,40

Hrúbka 

dosky 
(cm)

Zaťaženie 

(kN/m2)

Vzdialenosť priečnych nosníkov (m)

Dovelené rozpätie pozdĺžnych nosníkov (m)

Vzdialenosť pozdĺžnych nosníkov (m)

Max. vzdialenosť stojok (m)

Tab. č. 1
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2.3. Dimenzovanie

Ak nie je možné nájsť vyhovujúcu stojku (potrebná únosnosť v požadovanom vysunutí), je potrebné re-
dukovať vzdialenosť stojok. Redukovaná vzdialenosť stojok = (dovolené zaťaženie / vypočítané zaťaženie) 
x pôvodná vzdialenosť stojok.



Vysunutie S10 S18 B25 B30 B35 B40 BC50 C30 C35 C40 C55 D25 D30 D35 D40 D55

5,50 10,91 20,00

5,40 11,32 20,00

5,30 11,75 20,00

5,20 12,20 20,00

5,10 12,69 20,00

5,00 10,50 13,20 20,00

4,90 10,80 13,74 20,00

4,80 11,10 14,32 20,00

4,70 11,40 14,94 20,00

4,60 11,70 15,60 20,00

4,50 11,90 16,30 20,00

4,40 12,00 17,05 20,00

4,30 12,10 17,85 20,00

4,20 12,40 18,71 20,00

4,10 12,70 19,63 20,00

4,00 10,00 13,40 13,30 20,62 20,00 20,00

3,90 10,52 14,20 21,70 20,00 20,00

3,80 11,08 15,40 15,17 22,85 20,00 20,00

3,70 11,69 16,70 16,64 24,11 20,00 20,00

3,60 12,35 18,10 18,12 25,46 20,00 20,00

3,50 11,43 13,06 19,60 17,14 19,59 26,94 20,00 20,00 20,00

3,40 12,11 13,84 21,00 18,17 20,76 28,55 20,00 20,00 20,00

3,30 12,86 14,69 22,50 19,28 22,04 30,30 20,00 20,00 20,00

3,20 13,67 15,63 24,00 20,51 23,44 32,23 20,00 20,00 20,00

3,10 14,57 16,65 25,50 21,85 24,97 34,34 20,00 20,00 20,00

3,00 13,33 15,56 17,78 27,00 20,00 23,33 26,67 35,00 20,00 20,00 20,00

2,90 14,27 16,65 19,02 21,40 24,97 28,54 20,00 20,00 20,00

2,80 15,31 17,86 20,41 22,96 26,79 30,61 20,00 20,00 20,00

2,70 16,46 19,20 21,95 24,69 28,81 32,92 20,00 20,00 20,00

2,60 17,75 20,71 23,67 26,63 31,07 35,00 20,00 20,00 20,00

2,50 16,00 19,20 22,40 25,60 28,80 33,60 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2,40 17,36 20,83 24,31 27,78 31,25 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2,30 18,90 22,68 26,47 30,00 34,03 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2,20 20,66 24,79 28,93 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00

2,10 22,68 27,21 30,00 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00

2,00 25,00 30,00 30,00 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00

1,90 27,70 30,00 35,00 20,00 20,00

1,80 14,90 30,00 30,00 35,00 20,00 20,00

1,70 15,30 30,00 20,00

1,60 15,90 30,00 20,00

1,50 16,10 30,00 20,00

1,40 16,15

1,30 17,00

1,20 17,30

1,10 17,50

1,00 14,30 17,50

0,90 15,50

0,80 16,40

0,70 17,00

0,60 17,50

Pracovné zaťaženie stojok v kN podľa EN 1065

Tab. č. 2

9



3. Prievlaková klieština

3.1. Základné pojmy 
Vďaka prievlakovej klieštine dokážete profesionálne zadebniť bočné 
strany prievlakov a čela stropnej dosky. S kombináciou nadstavca a 
prievlakovej klieštiny, je možné zadebniť prievlak až do výšky 900 mm. 
Pomocou týchto komponentov ušetríte čas, ale aj odpad z výroby 
drevených hranolov. 

Prievlaková klieština sa prichytáva k hornej pásnici debniaceho nosníka AST H20 a zafixuje sa pomocou 
krídlovej matice. Nadstavec k prievlakovej klieštine sa zasúva do prievlakovej klieštiny a zaisťuje sa v po-
trebnej výške pomocou zaisťovacieho tŕňu a perovej závlačky cez otvor. Vzdialenosti otvorov sú zhotovené 
s pravidelným rozostupom po 5 cm.

Prípustné vzdialenosti prievlakových 
klieštin sú určené v nasledujúcej 
tabuľke č. 3.

Prievlaková klieština

Nadstavec k prievlakovej  
klieštine Nosník AST H20

Matica 3-krídlová

Zaisťovací tŕň

Vzdialenosť prievlakových 
klieštin

10

Perová závlačka



30 2,25 1,60 1,25
35 2,00 1,25 1,00
40 1,75 1,05 0,90
45 1,50 0,95 0,80
50 1,35 0,85 0,70
55 1,30 0,75 0,60
60 1,05 0,65 0,50
65 0,90 0,50 0,40
70 0,80 0,40 0,35
75 0,60 0,30
80 0,55
85 0,45
90 0,35

Výška 

prievlaku 
H (m)

Maximálna vzdialenosť prievlakových klieštin

Bez stropnej 
dosky                 

(m)

Stropná 

doska 
hrúbky 20cm 

Stropná doska 
hrúbky 30cm (m)

Postup montáže

 ▶ Pozdĺžne debniace nosníky AST H20 uložíme 
na vysunuté stojky s vidlicami.

 ▶ Následne poukladáme priečne debniace nos-
níky AST H20 (2) v požadovanej osovej vzdiale-
nosti podľa tab. č. 3,

 ▶ Položíme debniace dosky (3) ako spodné dno 
debnenia prievlaku,

 ▶ Postavíme bočné steny (4) debnenia prievlaku 
s prichytením pomocou debniacich nosníkov 
AST H20 (5), alebo drevených hranolov,

 ▶ Nasadíme prievlakové klieštiny (6) na priečne 
nosníky a pritlačíme ich k bočnému debneniu. 
Nato utiahneme 3-krídlovú maticu pomocou 
kladiva,

 ▶ Ak si to výška prievlaku vyžaduje, použijeme 
nadstavec (7), ktorý vložíme do prievlakovej 
klieštiny a nastavíme si potrebnú výšku prie-
vlaku,

 ▶ Na úložný uholník, ktorý je navarený na nad-
stavci položíme horný debniaci nosník AST 
H20 (8), alebo drevený hranol,

3.2 Montáž prievlakových klieštin

H

t

H

H

H

1

2
3

4 5

6
7 8

Tab. č.3
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H- výška prievlaku
t - hrúbka dosky



 ▶ Rovnako ako prvú stranu prievlaku, položí-
me aj protiľahlú stranu (9),

 ▶ Prievlakové klieštiny musia byť uložené na 
tých istých priečnych debniacich nosní-
koch AST H20 z oboch strán debnenia prie-
vlaku.

Vonkajšia bočná stena debnenia je zho-
tovená pomocou zvislo orientovaných 
debniacich nosníkov. V tomto prípade 
nie je potrebné používať nadstavec na 
prievlakovú klieštinu (PK).

Okrajový prievlak s prepojením na čelo stropnej dosky

Prievlaková klieština a nadstavec PK

Prievlaková klieština s nadstavcom 
sa dá jednoducho použiť aj pri samo-
statných prievlakoch bez stropnej 
dosky. Za pomoci nadstavcov na PK 
a nosníkov AST H20 si vytvoríme po-
žadované rozmery prievlaku. 

9

Prievlaková klieština

Nadstavec na PK

Nosník AST H20

Nadstavec na PK

Prievlaková klieština

Debniaca doska
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T-napojenie a križovanie prievlakov

Debnenie čela stropnej dosky

Ochranné zábradlie spojené s debnením dosky

Drevená doska

Debniaci nosník zaistiť proti 
vysunutiu vo vodorovnom smere

Prievlaková 
klieština

Prievlaková 
klieština

Prievlaková klieština sa dá prichytiť na 
každy nosník AST H20. Bez nadstavca na 
PK  je možné osadiť priamo do prievla-
kovej klieštiny v zvislej polohe debniaci 
nosník H-20 a vytvoriť tak v čele stropnej 
dosky ochranné zábradlie.
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Postup montáže je rovnaký ako v ostat-
ných prípadoch, len je treba dávať po-
zor, aby priečne nosníky nezasahovali do 
priečne prebiehajúceho prievlaku hlbšie 
ako 35 cm.



4. Stĺpik zábradlia so svorkou

 ▶ Plynulo nastaviteľný do hrúbky pripevnenia max. 60 cm,
 ▶ Jednoduchá, rýchla montáž,
 ▶ Najvyššia možná bezpečnosť proti pádu (EN 13374 Trieda “A”),
 ▶ Žiadne malé súčasti, ktoré sa ľahko stratia,
 ▶ Ľahké otáčanie vďaka Diwidag závitovej tyči,
 ▶ Dlhá životnosť vďaka pozinkovaniu.

 Vzdialenosť 1,5m       Dosky pre hornú a strednú zábranu  min. 15 x 2,4 cm
 Vzdialenosť 2,0m      Dosky pre hornú a strednú zábranu  min. 15 x 3,0 cm
                                        Okopové dosky    min. 15 x 2,0 cm

Použitie:

Stropné dosky Schodiskové ramená

Stropné debnenie
Priprevnenie hmoždinou 
a skrutkou

Stĺpik zábradlia so svorkou umožňuje vytvorenie ochrany proti pádu. Vďaka jeho variabilnosti je možné ho 
použiť vo viacerých prípadoch. 

Stĺpik RNG

230V6
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Popis



5. Debnenie čela stropnej dosky

Jedná sa o jednoduchý diel na zadebnenie čela stropnej dosky.
 

 ▶ Upevňuje sa pomocou spínacej tyče a kombi-matice s platničkou,
 ▶ Plynulé nastavenie výšky,
 ▶ Je možné použiť existujúce otvory po spínacích tyčiach stenového debnenia, alebo je možné použiť 

kotviacu hmoždinku DW15,
 ▶ Hrúbka debniacej dosky je 50 mm (fošňa),
 ▶ Debnenie čela stropnej dosky je vybavené otvormi pre klince, ktoré slúžia na fixáciu debniacej dosky   

(fošne),
 ▶ Je možné použiť stĺpik zábradlia pre vytvorenie bezpečnostného zábradlia,
 ▶ Stĺpik zábradlia je zabezpečený proti zdvihu perovou závlačkou,
 ▶ Komponent je pozinkovaný pre dlhú životnosť.

Stĺpik zábradlia
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Popis



 ▶ Upevňuje sa pomocou spínacej tyče a kombi matice, alebo pomocou zabetónovaných 
kotviacich hmoždiniek DW 15,

 ▶ Umožňuje jednoduché nastavenie výšky,
 ▶ Môžu sa použiť existujúce spínacie otvory v železobetónovej stene,
 ▶ Rozsah posunu nastavenia na konzole do 30 cm,
 ▶ Je možné nastavenie sklonu debnenia čela dosky +/- 4°,
 ▶ Konštrukcia je vybavená klincovacími otvormi na upevnenie drevenej časti debnenia 

čela betónovanej stropnej dosky,
 ▶ Spolu s parapetným stĺpikom zábradlia funguje ako ochrana proti pádu osôb,
 ▶ Stĺpik zábradlia je istený proti nadvihnutiu pomocou perovej závlačky,
 ▶ Povrchová úprava žiarovým zinkovaním zabezpečuje dlhšiu životnosť konštrukcie,
 ▶ Prípustné zaťaženie: 3,6 kN.

6. Nastaviteľné debnenie čela stropnej dosky

Hrúbka strop. 

dosky v cm
Debniaci panel

Debniaca doska              
+ nosník H20

Fošňa 50 mm

30 1,35m 1,35m 1,20m

28 1,50m 1,40m 1,25m

26 1,80m 1,45m 1,30m

<24 2,00m 1,50m 1,35m

Debniaci panel Debniaca doska 
+ nosník H20

Fošňa 50 mm

Stĺpik zábradlia

Konzola nastaviteľného debne-
nia čela stropnej dosky a strešnej 
rímsy
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Popis

Tab. č.4

Jednoduchá konzolová konštrukcia slúžiaca na zadebnenie čela stropnej dosky a zhotovenie ríms.



7. Vzpera na debnenie čela  stropnej dosky

8. Transport, ukladanie a skladovanie
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 ▶ Je zakázané materiál zhadzovať z dopravného prostriedku,
 ▶ Drevený materiál sa musí skladovať tak, aby bol chránený pred mechanickým poškodením a pov-

eternostnými vplyvmi, a aby vlhkosť dreva neprestúpila dovolenú hodnotu (18 %),
 ▶ Materiál musí byť uložený na podkladoch, aby naň nemohla pôsobiť zemná vlhkosť. Pritom sa 

musí podložiť tak, aby sa rezivo nedeformovalo, a aby nebolo vystavené nežiaducemu napätiu 
(krúteniu, priehybom).

Skladovanie a manipulácia s nosníkmi a debniacimi doskami  ASTH20

 ▶ Vďaka špeciálnym upevňovacím otvorom môže byť  jednoducho a okamžite pribitá na dosku,
 ▶ Ľahká a rýchla demontáž, môže s ním manipulovať aj jedna osoba,
 ▶ Pozinkovaná oceľ a špeciálne výstužné rameno zaručujú vysokú pevnosť a oporu pri zadebnení 

čiel stropnej dosky,
 ▶ Je vhodná pri rôznych stavebných realizačných situáciách, napr. na zadebnenie čela stropnej,  

alebo základovej dosky, zadebnenie prievlakov,
 ▶ Pri správanom používaní a udržiavaní ho je možné opakovane používať.

Popis

Výška - 41 cm
Váha - 1,37 kg

Pri doprave a manipulácii s dreveným materiálom je potrebné dbať na to, aby sa nepoškodil.
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Vďaka viacúčelovým pomôckam, ako sú napr. gitterboxy, kontajnery, alebo palety si viete na stavenisku 
udržať poriadok, predchádzate tak strácaniu materiálu,  skladovanie a vyhľadávanie materiálu je jed-
noduchšie, rovnako tak aj preprava.

Viacúčelové kontajnery

Gitterbox

Kontajner ťažký na stojky

Skladovací a prepravný prostriedok určený pre drobné komponenty, ako sú vidlice, pridžovacie hlavy, alebo 
poistné tŕne. Rovnako tak sa v nich prepravujú prievlakové klieštiny a nadstavce. 

Kontajner určený prevažne na skladovanie a prepravu stojok. Do jedného kontajneru sa zmestí od 48 
do 80 ks stojok, v závislosti od ich typu.

 ▶ Vidlica na H20 – 100 ks,
 ▶ Pridržovacia hlava – 500 ks,
 ▶ Prievlaková klieština – 72 ks,
 ▶ Nadstavec na prievlakovú klieštinu – 100 ks.

Počet komponentov v 1 ks Gitterboxu

Počet komponentov v 1 ks kontajnera ťažkom

 ▶ Stojky D25/ D25Z – 80 ks,
 ▶ Stojky D30/D30Z – 80 ks,
 ▶ Stojky D35/D35Z – 63 ks,
 ▶ Stojky D40/D40Z – 63 ks,
 ▶ Stojky D55/D55Z – 48 ks,
 ▶ Stojky C35/C35Z – 80 ks,
 ▶ Stojky C40 –  80 ks,
 ▶ Stojky C55Z – 63 ks,
 ▶ Stojky B25 – 80 ks,
 ▶ Stojky B30 – 80 ks,
 ▶ Stojky BC30 – 80 ks,
 ▶ Stojky BC35/BC35Z – 80 ks,
 ▶ Stojky BC40 /BC40Z – 80 ks.



zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)

zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)

19

Zoznam materiálu

Debniace dosky

Debniace nosníky

Trojnožka k stojke 
zinkovaná - SCH

Trojnožka k stojke 
zinkovaná 

Padacia hlava

Vidlica na H-20 
zinkovaná

H20100 
H20120
H20145 
H20160
H20180 
H20190 
H20200 
H20245 
H20265 
H20290 
H20330 
H20360 
H20390 
H20490 
H20590 
H20600 

TS01ZSCH

TS01Z

PAH20Z

VDH20Z

DD150/21
DD200/21
DD250/21

7,87
10,50
13,12

4,60
5,52
6,80
7,36
8,28 
8,74
9,20
11,27
12,19
13,34
15,18
16,56
17,94
22,54
27,14
27,60

11,50

11,50

5,40

3,60

1,5/0,5/0,021
2,0/0,5/0,021
2,5/0,5/0,021

1,00
1,20 
1,45 
1,60 
1,80 
1,90 
2,00 
2,45 
2,65 
2,90 
3,30 
3,60 
3,90 
4,90 
5,90 
6,00 

Pridržovacia hlava 
zinkovaná

Poistný trn zinkovaný

Debnenie čela stro-
pnej dosky zink.

Debnenie čela strop. 
dosky - nastav.

Zábradlie so závlačkou 

PRH20Z 1,00

PT01Z 0,20

7,50230V10

8,50230V12

2,00 408V12 

6,50PK01Prievlaková klieština



zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)

zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)

6,90PK01VPrievlaková klieština V

25,50 900050

4,50 PKN01V

1,37 SC41Z

8,50 230V6

Prievlaková klieština - 
nadstavec

Vzpera na debnenie čela 
stropnej dosky

Stĺpik zábradlia so 
svorkou HNB

Stĺpik zábradlia so 
svorkou RNG

0,6 - 1,0
1,0 - 1,8

14,50
15,90
19,15
21,90
34,20

D25 
D30 
D35 
D40 
D55 

B25 
B30 
B35 
B40 
BC30 
BC35 
BC40 
BC50 

S10 
S18

C35
C40
C55

1,5 - 2,5 
1,8 - 3,0 
1,9 - 3,5 
2,2 - 4,0 
3,1 - 5,5 

1,5 - 2,5
1,8 - 3,0 
2,0 - 3,5
2,3 - 4,0 
1,8 - 3,0 
2,0 - 3,5
2,3 - 4,0 
3,0 - 5,0

5,10
6,95

11,50
12,90
17,50
24,20
13,65
15,10
17,75
24,00

17,50
24,20
27,45 

2,0 - 3,5
2,3 - 4,0 
3,0 - 5,5

Stojky typu S

Stojky typu B-BC

Stojky typu C -D

Gitterbox
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Zoznam materiálu

Kontajner ťažký na 
stojky

Kontajner na 
lešenárske konzoly

45,00 SCO200

55,00 KTS50

KK 20,00



AS TRADING Bratislava
Rybničná 38
831 06 Bratislava

tel. /fax: +421 2 44886106,
e-mail: astrading@astrading.sk

AS TRADING Banská Bystrica
Priemyselná 8
974 01 Banská Bystrica

tel. /fax: 048/42 85 394
e-mail: astradingbb@astrading.sk

AS TRADING Poprad
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad – Matejovce

tel. /fax: 052/778 02 71
e-mail: astradingpp@astrading.sk

Kontakt


