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• Pod konstrukcí a před ní cca 2 m musí být srovnaná
a vyklizená plocha.

• V době hrubé stavby musí být definitivně vyřešeny
a připraveny vhodné podmínky pro kotvení.

• U zábradlí kotveného shora budou povrchy podlah
ve finální úpravě. Dovolená maximální tolerance ne-
rovnosti podlahy je ± 2 mm na dvou metrech.

• U zábradlí kotveného zboku budou povrchy stěn 
ve finální úpravě. Dovolená maximální tolerance ne-
rovnosti stěny je ±2 mm na dvou metrech.

• V případě, že podlahy a stěny budou nerovné, tak zá-
bradlí bude tyto nerovnosti kopírovat.

• U sloupkového zábradlí: Z důvodu správného kotvení
se sloupky nijak nepodkládají a nenastavují.

• U hliníkových samonosných profilů: V případě, že
podlahy a stěny budou nerovné, tak se nosné hliní-
kové profily musí podložit a nastavit. Může vzniknout 
neestetická spára, na kterou nemůže být uplatněna 
reklamace.

• Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybave-
ní, které zasahuje do výškové úrovně zábradlí nebo 
do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, 

zárubně apod.).
• Během montáže zábradlí nebudou v dotyčných mís-

tech probíhat podlahářské práce.
• Přesahuje-li délka skla na zábradlí 1,5 m, bude tabule

 rozdělena na více částí.

• Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškoze-
ní starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo 
nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní 
nebo staré omítky).

• Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků.
• Musí být zabezpečen volný přístup pro přesun hmot. 
• Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební při-

pravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracov-
ní dny před výjezdem na montáž.

• Konstrukce, do které se kotví zábradlí musí být dosta-
tečně dimenzována, aby unesla i provozní zátěž. Sta-
tický výpočet není v ceně díla.

• Při montáži zábradlí do SDK konstrukce je vyžadována
v místě kotvení výdřeva.

• Zábradlí musí být dimenzována dle užitného zatíže-
ní. Exteriérové zábradlí navíc musí být dimenzována 
na zatížení větrem. Statický výpočet není v ceně díla.

• U exteriérových realizací v případě nepříznivého poča-
sí jako je silný déšť, sníh, vítr a mráz se montáž odloží.

• Zaměření pro finální výrobu zábradlí proběhne až bu-
dou povrchy stěn a podlah ve finální podobě. Termín 
dodání je 4-6 týdnů od zaměření.

• Spoje nerezového zábradlí jsou na tupo bez zavaření. 
Není-li cena za zavaření spojů nerezového zábradlí 
položkově uvedena výše v cenové nabídce, tak 
cenová nabídku tuto stavební úpravu neob sahuje. 
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