
ALTRAD BAUMANN
Systém provizoních schodů
Je to nejelepší řešení pro každou stavbu

1.01
Bezpečnostní schody

lll Velmi rychlá a snadná montáž do 15 minut 
je montáž hotová.

lll ALTRAD BAUMANN provizorní schody je
nejlepší řešení schodů na každou stavbu 

lll Optimální řešení pro každodení nasazení 
na stavbě,kde ještě nejsou vyrobeny schody. 

lll Poskytnou vám stejnou  ochranu jako finální 
schody.

lll Ani transport těchto schodů není problém vejdou
se do každého pracovního auta.

Sklep

První patro

Druhé patro
ca. 284 cm

ca. 260 cm

Rozměry
šířka: 156 cm

výška: 284 cm



ALTRAD BAUMANN Provizorní schody
Geniálně jednoduchý - jednoduše genialní!

Přehled systémových prvků:
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Každý řemeslník zná problém provizorních schodů na každé sta-
vbě musí být a stavba provizorních scodů ze dřeva je jak časově
tak finančně velmi náročná.
Ten čas kdy stačil pouhý žebřík je již také pryč zákazník vyžaduje
pohyb na stavbě co možná nejbezpěčnější a pro vás jako pro zho-
tovitele jsou provizorní schody velký problém, a už si nikdo
nemůže dovolit zhotovovat dřevěné provi-
zorní schody jejichž výroba trvá v některých případech i dva dny.
S našimy provizornímy schody máte za 15 minut po 
problému a navíc jepoužijete na každé stavbě. 
lll léhké systémové díly
lll jsou kompaktibilní s každou stavbou
lll snadná manipulace s jednotlivými díly
lll nenáročné na skladovaní
lll snadný transport
lll vždy použitelné
lll možnost postavit až na 3 poschodí
lll možnost stavět pravotočivé nebo levotočivé schodiště. 
lll protiskluzový povrch
lll nejtěžší prvek systému má pouhých  7 kg

Technická data:
nosnost: 02,00 KN/m2

jednotlivé stupně: 01,50 KN
délka stupně: 72 cm
výška stupně: 23 cm

Dodatkové bezpečnostní zábradlí musí být namontované v přípa-
dě že je rozestup schodů od zdi větší než 30cm a výška schodů je
výce než 1 m.

Provizorní schody, pro jedno patro
žárově pozinkováno
Art.-Nr. 85 80 00

Bezpečnostní zábradlí
1 kus
Art.-Nr. 85 80 01
(doporučeny 2 kusy)
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