
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hliníkové zábradlí 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho hliníkového stavebnicového produktu. 

Zábradlí 

Hliníkové zábradlí je v dnešní době nejžádanější zábradlí na českém trhu díky své jednoduché montáži a 
bezúdržbové úpravě. Materiál, ze kterého se zábradlí vyrábí, je z vysoce kvalitních hliníkových příměsí. Za 
pomocí elektrooxidace se na materiálu vytváří povrch 12 - 18 mikronů, které chrání zábradlí před škodlivými vlivy 
počasí v interiéru i exteriéru. Konstrukce hliníkového zábradlí je velmi pevná a široká škála zábradlí dodávaná 
naší firmou, dává velké možnosti různých variací dle přání zákazníka. 

Video instruktáž naleznete na našich stránkách http://hkzabradli.cz/video-instruktaz  
a také na http://hkzabradli.rajce.idnes.cz/  
 
 

 

 

 

Montážní manuál……………….. 

http://hkzabradli.cz/video-instruktaz
http://hkzabradli.rajce.idnes.cz/


Model A3 boční kotvení 

 

110 901 10 mm hliníková trubka 10x10mm 

110 903 

Pero do drážek profilů s průměrem 

40/30 

113 001 Profil 30mm s drážkou 90° 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

124 670 

pohyblivá hlavice na madlo 50mm a 

sloupek 40mm 

135 132 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem 

143 290 záslepka na profil 30mm 

144 160 záslepka na stojky 40mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

165 900 

pohyblivé samosvorné koleno na 

madlo 50mm 

174 770 Set pro boční kotvení  

166 705 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem na šrouby 

 

 

 

 

Model A3 horní kotvení 

 

110 901 10 mm hliníková trubka 10x10mm 

110 903 

Pero do drážek profilů s průměrem 

40/30 

113 001 Profil 30mm s drážkou 90° 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

124 670 

pohyblivá hlavice na madlo 50mm a 

sloupek 40mm 

135 132 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem 

143 290 záslepka na profil 30mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

165 900 

pohyblivé samosvorné koleno na 

madlo 50mm 

134 800 příruba dekorační na stojku 40mm 

170 381 kotvící trn hliníkový 

166 705 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem na šruby 

 

 

 

 

http://hkzabradli.cz/hlinikova-trubka-10x10mm?search=
http://hkzabradli.cz/pero-do-drazek-profilu-s-prumerem-40-30?search=
http://hkzabradli.cz/profil-30mm-s-drazkou-90?search=
http://hkzabradli.cz/stojka-40-mm-dvojita-drazka-180?search=
http://hkzabradli.cz/hlinikove-madlo?search=
http://hkzabradli.cz/pohybliva-hlavice-na-madlo-50mm-a-sloupek-40mm?search=
http://hkzabradli.cz/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem?search=
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-profil-30mm?search=
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-stojky-40mm?search=
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-madlo-50mm-2-5mm?search=
http://hkzabradli.cz/pohyblive-samosvorne-koleno-na-madlo-50mm?search=
http://hkzabradli.cz/set-pro-bocni-ukotveni-stojky?search=
http://hkzabradli.cz/zabradli/komponenty/krytky-a-ukonceni/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem-na-srouby
http://hkzabradli.cz/hlinikova-trubka-10x10mm?search=
http://hkzabradli.cz/pero-do-drazek-profilu-s-prumerem-40-30?search=
http://hkzabradli.cz/profil-30mm-s-drazkou-90?search=
http://hkzabradli.cz/stojka-40-mm-dvojita-drazka-180?search=
http://hkzabradli.cz/hlinikove-madlo?search=
http://hkzabradli.cz/pohybliva-hlavice-na-madlo-50mm-a-sloupek-40mm?search=
http://hkzabradli.cz/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem?search=
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-profil-30mm?search=
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-madlo-50mm-2-5mm?search=
http://hkzabradli.cz/pohyblive-samosvorne-koleno-na-madlo-50mm?search=
http://hkzabradli.cz/priruba-dekoracni-na-stojku-40mm?search=
http://hkzabradli.cz/kotvici-trn-hlinikovy?search=
http://hkzabradli.cz/zabradli/komponenty/krytky-a-ukonceni/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem-na-srouby
http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/A3_bocni-650x450.jpg
http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/A3_horni-650x450.jpg


Model B3 boční kotvení 

 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

110 201 16 mm hliníková trubka 16x2mm 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

110 903 

Pero do drážek profilů s průměrem 

40/30 

124 670 

pohyblivá hlavice na madlo 50mm a 

sloupek 40mm 

135 132 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem 

141 171 záslepka na výplň 16mm/2mm 

144 160 záslepka na stojky 40mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

162 660 pohyblivé koleno na profil 16mm 

165 900 

pohyblivé samosvorné koleno na 

madlo 50mm 

174 770 

set pro boční kotvení na závitové 

tyče 

181 500 

dekorační uchytné očko pro profil 

16mm 

166 705 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem na šrouby 

 

 

 

Model B3 horní kotvení 

 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

110 201 16 mm hliníková trubka 16x2mm 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

110 903 

Pero do drážek profilů s průměrem 

40/30 

124 670 

pohyblivá hlavice na madlo 50mm a 

sloupek 40mm 

134 800 příruba dekorační na stojku 40mm 

135 132 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem 

141 171 záslepka na výplň 16mm/2mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

162 660 pohyblivé koleno na profil 16mm 

165 900 

pohyblivé samosvorné koleno na 

madlo 50mm 

170 381 kotvící trn hliníkový 

181 500 

dekorační uchytné očko pro profil 

16mm 

166 705 

pohyblivé koleno na ukončení madla 

50mm pod úhlem na šrouby 

 

 

http://hkzabradli.cz/zabradli/komponenty/profily-madla-a-stojky/hlinikove-madlo
http://hkzabradli.cz/zabradli/komponenty/profily-madla-a-stojky/hlinikova-trubka-16x2mm
http://hkzabradli.cz/stojka-40-mm-dvojita-drazka-180?search=114%20201
http://hkzabradli.cz/pero-do-drazek-profilu-s-prumerem-40-30?search=110%20903
http://hkzabradli.cz/pohybliva-hlavice-na-madlo-50mm-a-sloupek-40mm?search=124%20670
http://hkzabradli.cz/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem?search=135%20132
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-vypln-16mm-2mm?search=141%20171
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-stojky-40mm?search=144%20160
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-madlo-50mm-2-5mm?search=145%20140
http://hkzabradli.cz/pohyblive-koleno-na-profil-16mm?search=162%20660
http://hkzabradli.cz/pohyblive-samosvorne-koleno-na-madlo-50mm?search=165%20900
http://hkzabradli.cz/set-pro-bocni-ukotveni-stojky?search=174%20770
http://hkzabradli.cz/dekoracni-uchytne-ocko-pro-profil-16mm?search=181%20500
http://hkzabradli.cz/zabradli/komponenty/krytky-a-ukonceni/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem-na-srouby
http://hkzabradli.cz/hlinikove-madlo?search=115%20251
http://hkzabradli.cz/hlinikova-trubka-16x2mm?search=110%20201
http://hkzabradli.cz/stojka-40-mm-dvojita-drazka-180?search=114%20201
http://hkzabradli.cz/pero-do-drazek-profilu-s-prumerem-40-30?search=110%20903
http://hkzabradli.cz/pohybliva-hlavice-na-madlo-50mm-a-sloupek-40mm?search=124%20670
http://hkzabradli.cz/priruba-dekoracni-na-stojku-40mm?search=134%20800
http://hkzabradli.cz/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem?search=135%20132
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-vypln-16mm-2mm?search=141%20171
http://hkzabradli.cz/zaslepka-na-madlo-50mm-2-5mm?search=145%20140
http://hkzabradli.cz/pohyblive-koleno-na-profil-16mm?search=162%20660
http://hkzabradli.cz/pohyblive-samosvorne-koleno-na-madlo-50mm?search=165%20900
http://hkzabradli.cz/kotvici-trn-hlinikovy?search=170%20381
http://hkzabradli.cz/dekoracni-uchytne-ocko-pro-profil-16mm?search=181%20500
http://hkzabradli.cz/zabradli/komponenty/krytky-a-ukonceni/pohyblive-koleno-na-ukonceni-madla-50mm-pod-uhlem-na-srouby
http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/B3_bocn%C3%AD_popis-650x450.jpg
http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/B3_horni popis-650x450.jpg


Model B2 boční kotvení 

 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

110 201 16 mm hliníková trubka 16x2mm 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

110 903 
Pero do drážek profilů s průměrem 
40/30 

124 480 
hlavice pro spojení mahla 50mm ze 
stojkou 40mm 

135 130 kruhová kotva na madlo 50mm 

141 171 záslepka na výplň 16mm/2mm 

144 160 záslepka na stojky 40mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

174 770 
set pro boční kotvení na závitové 
tyče 

181 500 
dekorační uchytné očko pro profil 
16mm 

 

 

Model D2 boční kotvení 

 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

113 001 Profil 30mm s drážkou 90° 

110 820 Bezpečnostní sklo lepené čiré 4.4.1 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

110 903 
Pero do drážek profilů s průměrem 
40/30 

124 480 
hlavice pro spojení mahla 50mm ze 
stojkou 40mm 

135 130 kruhová kotva na madlo 50mm 

143 290 záslepka na profil 30mm 

144 160 záslepka na stojky 40mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

174 770 
set pro boční kotvení na závitové 
tyče 

 

 

Model E2 boční kotvení 

 

115 251 Madlo průměr 50x2.5 mm 

110 820 Bezpečnostní sklo lepené čiré 4.4.1 

114 201 40 mm stojka dvojitá drážka 180° 

110 903 
Pero do drážek profilů s průměrem 
40/30 

124 480 
hlavice pro spojení mahla 50mm ze 
stojkou 40mm 

135 130 kruhová kotva na madlo 50mm 

144 160 záslepka na stojky 40mm 

145 140 záslepka na madlo 50mm/2,5mm 

154 365 
patice na skleněnou výplň s perem 
do drážky 40mm 

154 366 
patice na skleněnou výplň s perem 
do drážky 40mm 

174 770 
set pro boční kotvení na závitové 
tyče 

 

 

 

 

http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/B2-650x450.jpg
http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/D2-650x450.jpg
http://hkzabradli.cz/image/cache/data/modely_zabradli_popis/E2-650x450.jpg


 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

900 414 Vrut B 4x20mm pozink Slouží ke spojení madla, hlavice, sloupku v interiéru 

900 415 
Vrut C 4,5x45mm pozink Složí ke spojení kulaté hliníkové výplně 16mm ke stojce 40mm 

v interiéru 

900 417 Vrut B 4x20mm nerez Slouží ke spojení madla, hlavice, sloupku v exteriéru 

900 418 
Vrut C 4x45mm nerez Složí ke spojení kulaté hliníkové výplně 16mm ke stojce 40mm 

v exteriéru 

900 419 Šroub D 5x5mm pozink + matice M5 Slouží ke spojení vodorovné 30mm profilu ke stojce 40mm 

900 420 Závitová tyč M10 pozink Slouží k bočnímu kotvení v interiéru obr.2 

900 421 Závitová tyč M10 nerez Slouží k bočnímu kotvení v exteriéru obr.2 

900 422 Klasická matka M10 pozink Slouží k bočnímu kotvení obr.1 

900 423 Klasická matka M10 nerez Slouží k bočnímu kotvení obr.1 

900 424 Podložka M10 pozink Slouží k bočnímu kotvení obr.3 

900 425 Podložka M10 nerez Slouží k bočnímu kotvení obr.3 

900 426 Kloboučková matka M10 pozink Slouží k bočnímu kotvení obr.4 

900 427 Kloboučková matka M10 nerez Slouží k bočnímu kotvení obr.4 

900 428 Silikon univerzální transt. Slouží k přilepení zátek  

900 429 Chemická kotva Slouží pro kotvení (kotvící trn, závitová tyč)  

900 434 Závitová tyč M6 pozink Slouží pro kotvení madla do zdi model 175 252 a 175 253 

900 436 Závitový vrut M10 pozink Slouží ke kotvení do dřeva 

900 437 Prodloužená matice M6 Slouží pro kotvení madla do zdi model 175 252 a 175 253 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


