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Všeobecné informace

Výrobce lešení je společnost RINGER
- lešení podléhá kontrole při výrobě (vstupní, výrobní a výstupní kontrola) v souladu s  DIN18200 /ISO 9001
- certifikace lešení je v souladu s normou EN 10204.
- veškeré sváry jsou v souladu s normou ÖNORM EN1090.EXC2

Použití

Montážní návod je určen osobám, které pracují s uvedeným lešením a obsahuje informace o montáži a 
použití lešení RINGER.
Instrukce v tomto návodu popisují základní principy motnáže a stavby, přesto je nutné respektovat legislativní 
normy a směrnice státu, kde bude stavba lešení realizována.

Stavba lešení

Zákazník musí zajistit, že montáž / demontáž bude prováděna pod dohledem zkušeného pracovníka. Před 
zahájením stavby musí být veškerý materiál zkontrolován. Poškozené nebo deformované kusy nesmí být 
použity! Záměna dílců RINGER s dílci jiných výrobců může vést ke škodám na zdraví a majetku.

Bezpečnost práce

V rámci zajištění bezpečnosti práce respektujte nařízení směrnic a zákonů platných v místě montáže !
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I) Informace o lešení:
1.1 Všeobecné informace:

Dílcové lešení RINGER je systémové lešení s dvojitým zábradlím (DG). Základním nosným prvkem tohoto 
lešení je svislý ocelový rám s osovou vzdáleností sloupků 0,65 m. 

Základní délka pole je 2,50 m. Rám má výšku 2,00 m, čímž je určena vzdálenost pracovních úrovní. Rámy 
jsou osazeny nad sebou jeden do druhého pomocí navařených spojovacích nátrubků. Těsně nad úrovní 
spojovacího nátrubku svislého rámu nejnižšího patra lešení je nutno vždy osadit na sloupek svislého rámu 
patní spojovač (obr. 1). 

Dvojité zábradlí je upevněno na háky přivařené na svislé sloupky rámů a zajištěny pomocí firmou RINGER 
patentovaných pojistných kroužků. Ty zabezpečují dvojité zábradlí proti náhodnému uvolnění. Podlahové 
dílce ( z pevného dřeva nebo z hliníku) jsou fixovány ve vodorovné poloze pomocí zajišťovacích kolíků, 
které jsou přivařeny na příčli spojující sloupky rámu a zpevňují lešení jak v kolmém směru, tak 
i rovnoběžně s fasádou.

Označení systému lešení dle ČSN EN 12810-1 čl. 5, je uvedeno v oddílech 3.1 - 3.8 pro jednotlivě staticky 
posuzované varianty sestav.

Dílcové lešení RINGER DG splňuje všeobecné požadavky a požadavky na konstrukční řešení dle 
ČSN EN 12811-1 a to :
Čl. 5.2   Tabulka 1 Třída podle šířky pracovní plochy  W06
Čl. 5.3   Tabulka 2 Třída podle světlé výšky H1
Čl. 6.1.3 Tabulka 3 Třída zatížení 3  2,00 KN/m *
*s přihlédnutím k čl. 6.2.9.2 odst. 2) a 3)

Lešení RINGER DG smí být používáno jako ochranné (záchytné lešení ) pro max. výšku ochrany 2,0 m. 
Výroba a označení konstrukčních dílců je ve shodě s registračním osvědčením No.: Z-8.1-858 
z 12. 2. 2015.

1.2 Montáž a demontáž lešení:

Montáž a demontáž lešení RINGER DG mohou provádět pouze pracovníci zdravotně způsobilí
dle zvláštních předpisů, kteří byly seznámeni s Návodem na montáž, demontáž a přestavbu lešení
RINGER DG.

1.3 Odchylky:

Standardní sestavy lešení RINGER DG pro montáž, demontáž a přestavbu jsou součástí tohoto
Návodu na montáž, demontáž a přestavbu (dále jen NMDP). V případě jakékoliv změny od tohoto
NMDP musí být tato změna posouzena v souladu s metodikou registračního osvědčení No.:
Z-8.1-858 z 12. 2. 2015 a pro každou změnu musí být proveden zvláštní výpočet a posouzení.

1.4 Kontrola a vedení záznamů:

Lešení RINGER DG podléhá metodice kontroly k tomuto účelu odborně vyškolenou osobou, která
o své kontrolní činnosti vede záznamy. Jedná se o osobu, která je vyškolena a přezkoušena dle
požadavků nařízení vlády č.362/2005 Sb. , příloha VII bod 7, ve znění všech následných dodatků.
Tato osoba provádí prohlídky a údržbu lešení RINGER DG dle čl. 8.4. ČSN 738101.

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ



2.1 Všeobecné požadavky: 

2.1.1 Systémové díly lešení RINGER:
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1.5 Bezpečnostní pokyny:

− Všechny dílce lešení RINGER DG musí před použitím vizuelně kontrolovány a všechny dílce
s vadami se ihned vyřadí (vizuelní vadou se rozumí např. deformace zábradlí )

− Lešení RINGER DG musí být průběžně prohlíženo za účelem zjištění závad způsobených
pracovní činností nebo jinými vnějšími vlivy ( viz. čl. 8.4. ČSN 738101 ).

− Pohyb veškerých osob na lešení smí být prováděn pouze k tomuto účelu vybudovanými přístupy
a vstupy.

− Je výslovně zakázáno lézt po lešení či z něho skákat.
− Na lešení nemají přístup nepovolané osoby.
− Na lešení mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
− Poklopy pracovních podlah s poklopem a žebříkem musí být během práce na lešení uzavřeny
− Je zakázáno pokládat břemena, materiál a vstupovat na záchytné stříšky.
− Jestliže je lešení RINGER DG používáno jako ochranné (záchytné lešení ) nesmí být zatěžováno

žádným jiným provozním zatížením.
− Pracovníci, kteří na řádně postaveném a předaném lešení pracují, nesmí do konstrukčního

systému lešení zasahovat (jako např. rozebírat jednotlivé dílce lešení nebo odstraňovat kotvy).
− Po dokončení montáže nebo přestavby lešení RINGER DG dle variant tohoto NMDP, se

výslovně zakazuje připevňovat k lešení RINGER DG jakékoliv jiné konstrukční systémy (např.
výtahy, pracovní plošiny, atp.).

II) Montáž lešení:

− Jednotlivé dílce lešení musí být zkontrolovány, aby byl zajištěn jejich perfektní stav. Bezvadná
kvalita těchto dílců musí být zajištěna i v průběhu prací na něm.

− Veškeré technické předpisy zůstávají v platnosti pouze za předpokladu, že k montáži lešení se
používají pouze originální díly od výrobce lešení RINGER DG. V případě používání neoriginálních
dílců může dojít k technickým závadám, což může v konečném důsledku vést ke ztrátě stability a
k případné havárii.

− Montážní varianty v NMDP jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 12811-1, což platí o celém
NMDP

2.1.2 Montáž a demontáž:

Montáž a demontáž lešení RINGER s dvojitým zábradlím DG musí být prováděna pouze na 
základě níže popsaných kroků.

2.2 Montáž prvního pole:

2.2.1 Rozložení zatížení do podloží:

Založení lešení RINGER DG smí být prováděno pouze na dostatečně únosném podloží. 
Pokud tento předpoklad nelze splnit a únosnost podkladu není dostatečná, roznesení zatížení 
do podloží musí být staticky posouzen (obr.1)

Obr. 1: Rozložení zatížení do podloží

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Výškově nastavitelná noha 

2.2.2 Stavitelné patky:

Nánožky nebo stavitelné patky se umístí pod každou stojku rámu nebo polorámu v nejnižším 
podlaží lešení v intervalu délky polí, ve standardním provedení polí je tato vzdálenost 2,50 m. 
Pokud jsou patky vytočeny více než 25cm, je nutné vždy použít patní spojovač!!

2.2.3  Založení ve svažitém (nerovném) terénu:

Pro zakládání na svažitém terénu, aby bylo možné zajistit předpokládanou výškovou úroveň 
podlahových dílců, je třeba zvolit některý z následujících způsobů (obr.2). Dodatečné
zesílení a kotvení je nezbytné pro tyto nestandardní případy. 1) Stavitelná patka do 25cm

2) Stavitelná patka do 60cm včetně
patního spojovače

3) Nastavitelný rám (až do180cm)
4) Poloviční rám (až do100 cm)
5) Výškově nastavitelná noha,

zajišťovací čep a patní spojovač

Stavitelná patka <25cm

Stavitelná patka >25cm

Patní spojovač

Nastavitelný rám

Poloviční rám

Rámy

Obr. 3: Montáž prvního pole

Obr. 2:  Založení na nerovném terénu

2.2.4 Rámy:

Svislé rámy a podchozí rámy nutno umístit svisle a v 
předepsané vzdálenosti od fasády na stavitelné patky a ihned 
zajistit proti překlopení. (obr.3).

Dvojité zábradlí DG musí být osazeno následně, aby byla 
zajištěna stabilita svislých rámů a také proto, aby se zesílila 
nejnižší úroveň lešení.

2.2.5 Dvojité zábradlí:

Dvojité zábradlí se upevní zevnitř na vnější stranu lešení. 
Po osazení se ihned zajistí pojistnými kroužky, které se po osazení do 
zabezpečovací polohy otočí o 180 st. tak, aby se zabránilo jejich
možnému nadzvednutí. (viz detail A)

Pojistný kroužek

Obr.:  Zajištění dvojitého zábradlí

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Podlahový dílec

Obr. 5: Montáž dvojitého zábradlí

Obr. 4:  Kompletně smontované pole lešení
2.3 Montáž následných polí lešení v 1. patře

2.3.1 Standardní pole:

Standardní délka pole je 2,5 m!
K dosažení odpovídající délky lešení lze využít také tyto rozměry: 3,0 / 2,0 / 1,5 / 1,25 / 0,73 a 0,65m. 
Další pole se montují tak jak je popsáno výše.
Za účelem přístupu skrz plochu lešení, k žebříku či pro vstup do objektu, lze vynechat dvojité 
zábradlí DG a to 1 ks na 5 polí

2.3.2 Konstrukční schéma rohů lešení:

Dva na sebe kolmé rámy se spojí přilehlými slupky na otočnou spojku. V nejnižší úrovni lešení se 
osadí dvě otočné spojky na spojení těchto kolmých rámů. Na úrovních vyšších je třeba osadit vždy 
jen jednu otočnou spojku a to v max. svislých vzdálenostech 4,0 m. V rohu založení. Na styku dvou 
stojek se osadí pouze 1 stavitelná patka.

2.2.6 Podlahové dílce:

Podlahové dílce nutno používat pouze originální od výrobce 
lešení . Pro pole lešení lze použít 2 podlahy šířky 30 cm a nebo 
jednu podlahu š. 60 cm a to buď dřevěnou a nebo z hliníku.

Podlahové dílce jsou fixovány ve vodorovné poloze pomocí 
zajišťovacích kolíků, které jsou přivařeny na příčli spojující 
sloupky rámu a zpevňují lešení jak v kolmém směru, tak i 
rovnoběžně s fasádou. Podlahové dílce jsou rovněž 
zabezpečeny proti nadzvihnutí pomocí rámů instalovaných nad 
nimi.

Spojky
Nastavitelné zábradlí pro vnitřní roh

Spojky

Obr. 6a: Vnitřní roh Obr. 6b: Vnější roh

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Obr. 7a: Vnitřní výstup 

Alu podlaha 
s žebříkem

Opěra pro žebřík v nejnižší úrovni

Vnější výstup - lešenářské schody

Pro jednodušší výstup na lešení může být vně lešení 
instalované lešenářské schodiště.

Montáž:

- Upevněte rámy pomocí spojek k vybranému poli (první
rám dvěma spojkami, další jednou spojkou)
- Zavěste ALU schodiště na rám.
- Upevněte dvě zábradlí k zajištění bezpečnosti
- Upevněte boční zábradlí 0,65m + dodatečné zábradlí.
(např. patní spojovač nebo trubku se spojkami)
- Vrchní patro zabezpečte konzolami a nstavitelným
zábradlím
- V případě potřeby instalujte vnitřní nastavitelné zábradlí.

Zábradlí

Schodiště

Nastavitelné zábradlí

Konzola

Patní spojovač

Spojka

2.3.3 Přístupy na lešení:

Vnitřní výstup - Alu podlaha s integrovaným žebříkem
Výstupový žebřík by měl být namontován na lešení již od prvního podlaží. 
Nejnižší žebřík se opírá o podlahový dílec podepřený na 
dvou po sobě jdoucích svislých rámech patními spojovači.
Hliníkový podlahový dílec s poklopem a žebříkem
by měl být osazen na lešení tak, aby žebříky byly
umístěny střídavě a to jednou vpravo, podruhé
vlevo na vhodně zvoleném výstupovém poli (viz obr.7). 

V případě, že délka fasády je delší, nejdále vzdálené 
pracovní místo, by nemělo být vzdáleno více jak 20 m 
od výstupového pole. To znamená, že výstupové pole 
musí být každé 16 té pole.

Výstup/sestup musí být být kotven na každé kotevní
úrovni.

Obr. 7c: Lešenářské schodiště

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Vyztužení lešení RINGER DG je navrženo výhradně a pouze dvojitým zábradlím DG. Díky tomuto
konstrukčnímu řešení, není třeba již žádné dodatečné zesilování konstrukce, jako např.
upevňování diagonál, jak je obvyklé u jiných konstrukčních systémů (vyjma: uni diagonály pro
montáž příhradových nosníků, podchozích rámů, žebříkových výstupů)

2.4.3 Vyztužení (u dvojitého zábradlí DG)

Obr. 8: Přesun lešeňových dílů

2.4 Montáž dalších pater lešení 

2.4.1 Všeobecně:

Montážní práce nutno provádět takovým způsobem, aby podmínky k výskytu havárie byly 
minimalizovány. Konstrukci lešení je bezpodmínečně nutné průběžně kotvit během montáže. 
Max. 2 úrovně lešení smí být smontovány bez kotvení.

2.4.2 Přesun dílů lešení

Pro lešení s výškou lešení větší než 8,00 m ( výška nejvyšší pracovní podlahy nad přilehlým 
terénem) musí být použit pro montáž a demontáž pracovní zvedací zařízení (stavební vrátek). 
K těmto účelům lze použít i ruční kladky.

Pozor: rámy, na kterých je připevněna ruční kladka, musí být ukotveny!!

Bez ohledu na nařízení uvedená v odst. předešlém smí být od zvedacího zařízení k montáži 
upuštěno, pokud výška lešení je menší než 14,0 m a celková délka lešení není delší než 10,0 m.

V polích lešení, kde bude probíhat ruční montáž, musí být vždy předem osazeny dvojitá zábradlí. 
Je povoleno vstoupit do max. 1 pole bez zábradlí !!
Při tomto svislém přesunu lešeňových dílů musí v každém patře lešení stát nejméně jedna osoba, 
která přesun provádí (obr.8).

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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2.4.4 Montáž krajových bezpečnostních prvků:

-

-

1) Chybějící zábradelní sloupky, Dvojitá DG zábradlí, jakož i zarážky a boční 0,65 m DG zábradlí
nutno namontovat na systém lešení RINGER DG. Zarážky se upevňují k háčkům přivařeným na
stojky svislých rámů. (viz. obr.10). Zarážky u podlahových dílců musí být použity i pro ochranné
střešní lešení a záchytné lešení

Okopová zarážka

Okopová zarážka 
0,65m

Zábradelní sloupek

Na nejvyšším patře lešení nutno osadit zábradelní sloupky, dřevěné podlahové dílce musí 
být zajištěny proti nadzvednutí ocelovými pojistnými kroužky

Na boční straně lešení se osadí svislé 
rámy 0,65 x 1,00 m, nebo dva zábradelní 
sloupky a na ně se upevní boční zábradlí
DG 0,65 m (viz. obr. 10). 

Taktéž zarážky nutno osadit, 
jak je zřejmé z obr.10

Ochrana proti nadzvednutí

Obr. 10a:  Řešení bezpečnostních prvků v nejvyšším patře lešení

2) Pokud je vzdálenost mezi podlážkou a stěnou větší než 30 cm, je nutné instalovat zábradlí a ostatní
bezpečnostní prvky i na vnitřní stranu lešení
(výjimkou je vzdálenost až 40 cm v případě, že členitost fasády je vysoká a izolační materiál zkracuje
vzdálenost alespoň o 10 cm)

Vnitřní zábradlí by mělo být upevněno
klínovou spojkou nebo speciálním
prvkem pro uchycení vnitřního zábradlí

Dvojité zábradlí

Klínová spojka nebo
upevňovací prvek pro vnitřní zábradlí

Kotevní schéma a kotevní síly jsou závislé na typu kotevní varianty (viz odstavec 2.5.).
Rozhodující kotevní síly ( provozní zatížení) jsou uvedeny pro jednotlivé kotevní varianty na
str. 16 - 24. Kotevní síly zde uvedené jsou pro danou variantu maximální, v jiných úrovních kotvení
jsou vždy menší a není třeba je zde uvádět.
Hodnoty kotevních sil jež jsou vyvozeny ochranným lešením střech , záchytným lešením
s konzolami 0,65 m a záchytnou stříškou jsou taktéž uvedeny v odstavci 2.5.
Kotvení nutno provádět průběžně se stavbou lešení. Maximálně 2 patra lešení mohou být
smontována aniž by byla zakotvena kotvami. Kotevní šrouby o průměru min. 12 mm se používají
pro kotvení lešení.

2.4.5 Kotvení (kotevní schéma a kotevní síly):

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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2.4.6 2.4.6 Kotvy:

-Kotevní trubky nutno upevnit co nejblíže ke kotevním bodům svislých ocelových rámů (průsečík 
sloupku svislého rámu a roviny podlahového dílce). Pro spojení kotevních trubek nutno použít pouze 
certifikované spojky dle ČSN EN 74-1. Pouze ve výjimečných případech lze kotevní trubky připevnit v 
max. vzdálenosti 40 cm od takto definovaného kotevního bodu (=průsečík).
Délka kotvy může být v rozmezí 0,6m - 2,0m.

Krátké kotvy (obr. 11) se upevňují pouze k vnitřnímu sloupku svislého rámu (bližší k líci fasády).
Kotevní síla je kolmá k ploše fasády

V-kotvy (obr. 13) se upevňují pouze k vnitřnímu sloupku svislého rámu.
Kotevní síla je kolmá k ploše fasády a rovnoběžná s plochou fasády.

Dlouhé kotvy (obr.12) se upevňují jak k vnitřnímu tak i k vnějšímu sloupku svislého rámu.
Kotevní síla je kolmá k ploše fasády a rovnoběžná s plochou fasády 

Obr. 12: Dlouhá kotva

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

Obr. 11: Krátká kotva

Obr. 12: Dlouhá kotva

 Rohové kotvy (obr. 14) se upevňují pouze k vnitřnímu sloupku svislého rámu.
 Kotevní síla je kolmá k ploše fasády a rovnoběžná s plochou fasády.

Obr. 13: V-kotva

Obr. 14: Rohová kotva
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2.4.7 Volně stojící lešení bez kotvení:

Trubka se spojkami

Opěrná vzpěra

- Nekotvené lešení je volně stojící, proto by mělo být postaveno tak,
aby bylo bezpečné a stabilní.

- Maximální výška je 6m
- Jako podpěra tohoto systému by měla být zvolena speciální
opěrná vzpěra nebo lešenářská trubka upevněná spojkami.

- Opěrná vzpěra by měla být k lešení připevněna otočnými spojkami
co nejblíže bodu, kde na seberámy navazují a ukotvena do země
(hmoždinkou a šrouby atd...).

- Plocha na montáž tohoto lešení by měla být venku 4 m² a 2 m²
uvnitř.

- V případě, že podklad nevykazuje požadovanou únosnost,
- musí se pro zpevnění použít trubka přichycená k podpěře
spojkami.

- Opěrné vzpěry musí být instalovány vždy na každém druhém
rámu lešení.

Obr. 15: Volně stojící lešení

2.5 Varianty lešení a instalace doplňkového příslušenství

− V tomto oddíle jsou popsány různé varianty sestav (varianty kotevních sestav, montáž
podchozích rámů, přemosťovacích nosníků, rozšiřujících konzol a záchytných stříšek).

− Za otevřenou fasádu ve smyslu ČSN EN 12811-1 čl.6.2.7.3.2. (např. nová budova bez oken)
lze považovat zeď jež obsahuje max.60 % otvorů (míra plnosti fíb =0,40).

− Za uzavřenou fasádu smyslu ČSN EN 12811-1 čl.6.2.7.3.2. (např. stará budova s okny), kde
je 0 % otvorů (míra plnosti fíb =1,00).

− Zatížení větrem ve statickém výpočtu pro různé varianty lešení (viz dále) s ochrannou sítí je
počítáno s aerodynamickým tvarovým součinitel cfx = 0,60 a cfy=0,20. (Pro porovnání s ČSN
EN 12810-1, tabulka 5, cfx=1,30 a cfy=0,1)

Konzoly se používají k rozšíření pracovní plochy.
Na vnější stranu lešení se používá 0,6m konzola.
Na vnitřní stranu lešení je možné použít 0,3m / 0,6m konzolu.

Konzola 0,3m (Konzola 0,3m / Rychlokonzola 0,3m)

2.5.2 Rozšiřující konzoly 0,3m a 0,6m

Konzola 0,3

Obr. 16: Konzola 0,3

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Konzola 0,6

2..5.3 Podchozí rámy

Obr. 19:  Záchytná stříška

Konzola 0,6m 
- Konzolu 0,65m lze použít na vnitřní i vnější straně lešení.
- Pokud se použije na vnější straně, musí se lešení kotvit ve všech styčných bodech.
- na této konzole lze vystavět max. 6 pater (12m) bez ochranné sítě (plachty)
- Kotvrní a výška lešení dle aktuálních možností

Obr. 17: Konzola 0,6

- Podchozí rámy mají šířku 1,50 / 1,55 m a čistou výšku 2,20 m plus výšku stavitelné patky.
- Záchytná stříška je opatřena podlahovými dílci.

Montáž podchozích rámů:
Podchozí rámy jsou rozebíratelné a tedy jsou vhodné pro dopravu a skladování. Do 
svislých stojek se osadí příhradové nosníky a zajistí se klínovými kolíky, které se 
zajistí pojistkou.

Podchozí rámy se montují a upravují jako standardní nastavitelné rámy. Zábradlí se 
upevní na vnitřní straně do nižší polohy a na vnější straně do obou pozic jak je 
uvedeno na obrázku vedle.

U spodní hrany se doporučuje instalace okopových zarážek pro lepší orientaci 
slepých a postižených lidí. Pro upevnění se použije klínová spojka.

Podlážka, která slouží jen jako střecha, musí být zajištěna proti pádu.
Takovéto podlážky nesmí být použity jako odkladní prostor na materiál.

Příhradový nosník

Stojna

Okopová zarážkaObr. 18: Podchozí rámy

2.5.4  Záchytná stříška:

Používá se k ochranně před padajícím materiálem z lešení. 
Skládá se ze dvou sklopných rozšiřujících konzol, na které 
se připevní podlážky.

- Záchytná stříška se nesmí použít pro uskladnění materiálu.
- Vstupu na záchytnou mřížku zamezuje DG zábradlí.
- Záchytná stříška může být instalována na vnější stranu lešení
až do výšky 6m.
Rámy, ke kterým je záchytná stříška upevněna, musí být vždy
ukotveny!

Záchytná stříška

Ochrana proti nadzdvihnutí

POZOR: jako krytinu je možné použít jen podlážky, které jsou k 
takovému účelu schváleny (viz. odstavec 1.5)

POZOR: jako střešní krytinu je možné použít jen podlážky, které 
jsou k takovému účelu schváleny (viz. odstavec 1.5)

Kotevní tah 1000kg 

Kotevní tlak 1000kg 

patní spojovač

Kotvení u každého rámu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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- Rámy nejvyššího patra lešení musí být ukotveny

Max. výška pádu: 

- Záchytné a ochranné střešní lešení je sestaveno pomocí ochranných zábradelních sloupků

- Boční ochrana je zajištěna pomocí ochranné mříže nebo sítě s rastrem o velikosti  100 mm,
která je upevněna pásy k hornímu a dolnímu DG zábradlí.

Ochranné střešní lešení 1,50 m 
Záchytné lešení 2,0 m

2.5.5  Záchytné a ochranné střešní lešení: 
Používá se jako ochrana proti pádu osob!

Zábradelní sloupek

Ochranná síť

DG zábradlí
Ochranné střešní lešení 

Záchytné lešení

Obr. 20:  Záchytné lešení

POZOR: jako krytinu je možné použít jen podlážky, které jsou k takovému účelu schváleny 
(viz. odstavec 1.5)

Max. výška lešení: 24m 

- Nosníky se upevňují standardními
spojkami co nejblíže ke kotevním
bodům.

- Rámový adaptér se upevní uprostřed
nosníku.

- Nosník je k rámu upevněn spojkami jak na
vnitřní, tak vnější straně a to na 4 bodech.

2.5.6 Příhradový nosník

Příhradové nosníky se používají na přemostění vjezdů či vchodů do obchodů nebo obytných budov.

Rámový adaptér

Spojky

Příhradový nosník

Obr. 21: Příhradový nosník

Záchytná oblast

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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2.5.7  Zajištění proti nadzdvihnutí podlážek:

Po montáži lešení jsou podlážky zajištěny proti nadzdvihnutí rámem , který tvoří další patro nad nimi. 
- Podlážky jsou v nejvyšším patře zajištěny zábradelními sloupky a na té vnitřní bezpečnostním
kroužkem nebo pojistkou se zajišťovacím kolíkem.

Pojistný kroužekZajištění podlážek

Zajišťovací kolík

Obr. 22: Zajištění podlážek

2.5.8 Transport lešení do výšky:

Transport materiálu může být zajištěn pomocí kladky a lana nebo el. vrátku.
- při použití těchto metod je nutné dodatečné kotvení lešení !

Kotva 
tahová síla min 0,5 kNKladka s nosností max. 50 kg

Vrátek (max. 250 kg)

Kotevní tahová a 
tlaková síla min. 1,5 kN

Obr. 23:   Transport lešení do výšky

Elektrický vrátekKladka

2.5.8 Ochranné sítě a plachty:

Lešení může být zakryto sítí nebo plachtou...v tom případě je nutné dodatečné kotvení.
- Síť by měla mít propustnost větru C  0,6 (~75g/m²).
Síť, která má nižší hodnoty musí být považována za plachtu

- Sítě a plachty musí být upevněny k rámům lešení každých 50 cm pomocí
stahovacích pásek nebo jiného materiálu, který zajistí pevný spoj.

2.5.9 Převyšující lešení:

Pokud budovu převyšuje neukotvené lešení, dodržujte následující limity:
- max. výška přesahu nad posledním kotvením jsou 4,0 m
- rámy v obou posledních patrech musí být zajištěny kolíkem nebo

spojeny trubkou se spojkami (Obr 24)

Obr. 24: Převyšující lešení 

Zajišťovací kolíky

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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2.5.9 Lešení na opravu betonových výztuží:

- max. netto váha konstrukce: 800 kg

Lešení s podpěrami utváří konstrukci přemistitelnou pomocí jeřábu a slouží k opravám betonových 
výztuží v betonových zdech.

max. pracovní výška: 8 m
max. nosnost: v závislosti na použitých podlážkách až 450 kg/m² (lešenářská tř. 5)

Montáž:
Montáž probíhá stejně jako je uvedeno v návodu výše, přesto musí být dodrženy ještě následující kroky!

- Zajištění rámů a zábradelních sloupků zajišťovacími kolíky(Obr. 25a)
- Zajištění stavitelných patek (Obr. 25b)
- Podepřít konstrukci lešení minimálně 2 vzpěrami (Obr. 25)

Rozestup mezi vzpěrami: 
- pracovní výška 8 m = 2,5 m / 4 m = 1,8 m
- Uchycení konstrukce k bednění lze např. pomocí leš. trubky a spojky (Obr. 25c)
- Pokud je vzdálenost od bednění větší než 30cm, je nutné použít rozšiřující konzoly.

Přemístění pomocí jeřábu:
Pokud se ke zdvihu konstrukce použije pás nebo 4-bodový řetěz, musí být ke konstrukci uchyceny 
jako na Obr. 25d. Úhel pásuk lešení by neměl být větší než 60°.

Obr. 25: Lešení na opravu výztuží

Obr. 25a: 

Obr. 25b:

Obr. 25d:

Obr. 25c:

Trubka L=3m

Vzpěra 3-6m

Spojky

Bezpečnostní kolíky

Zajištění nastavitelných patek

Uchycení k bednění

Uchycení lana nebo 
řetězu při manipulaci 
jeřábem.

max.60°

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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III) Demontáž lešení
- V obráceném pořadí, tak jak je popsáno v oddílech 2.1 až 2.5 nutno provádět demontáž lešení.
- Kotvy mohou být demontovány až když jsou veškeré dílce nad jejich úrovní odstraněny.
- Demontované dílce se nesmí skladovat v prostoru, kde probíhá demontáž.
- Není dovoleno procházet přes místa, kde právě probíhá demontáž.

IV) Použití lešení RINGER s dvojitým zábradlím (DG):
- Ringer lešení s dvojitým zábradlím může být použito až do třídy zatížení 3 (200 kg/m²) jako ochranné
nebo pracovní lešení za splnění všech pokynů návodu k použití. (Vyšší třída zatížení je možná jen v
případě použití odpovídajících pracovních podlah. Obraťte se prosím na společnost RINGER.)
- U standardní verze je náporový tlak q=1,1 kN/m² ve výšce H=24 m. To odpovídá rychlosti větru ~v=42
m/s neboli v=151 km/h. V případě výstrahy před vichřicí nebo silnou bouří kdy by měly být překročeny
hodnoty uvedené výše, jsou nutná tato opatření: dodatečné kotvení, demontáž sítí či plachet na lešení,
případná demontáž celého lešení!!
- Uživatel lešení RINGER DG musí vždy srovnat realizovanou sestavu lešení se sestavou
uvedenou v NMDPP a vyhodnotit odchylky a zajistit vždy montáž technicky vhodné a bezpečné
konstrukce.
- Dodatečné změny, úpravy při montáži, demontáži nebo při přestavbě nutno vždy konzultovat s osobou,
která tyto změny nebo úpravy odborně posoudí.
- Bezpečnostní kontroly by měly být prováděny v případě delších prodlev v užívání lešení, v případě
nehody nebo neobvyklých přírodních jevů majících vliv na kontrukci lešení. Tyto kontroly musí být
evidovány!
- Schválení konstrukce a její předání musí být rovněž evidováno! (Předávací protokol)
- Je zakázáno na lešení skákat či na lešení cokoli házet.
- Je zakázáno používat plochy lešení ke skladování materiálu především v případě záchytného nebo
ochranného lešení.

V) Varianty sestav:

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

StranaOddíl Staticky posouzená varianta sestavy
(ze schvalovacího dokumentu)

Kotevní 
schéma

5.1.1 Základní  varianta 8m vystřídaně 16

5.1.2 Varianta s konzolemi pro částečně otevřenou 
a uzavřenou fasádu 8m vystřídaně 17

5.2.1 Základní varianta s ochrannou sítí 8m vystřídaně 18

5.2.2 Varianta s konzolemi a ochrannou sítí 8m vystřídaně 19

5.2.3 Základní  varianta s ochrannou sítí pro částečně 
otevřenou fasádu

4m 20

5.3 Varianta se zakrytím plachtou 2m 21

5.4 Varianta s příhradovými nosníky a záchyt. stříškou podle sestavy 22

5.5 Varianta s předsazeným schodištěm podle sestavy 23

5.6 Varianta s podchozími rámy podle sestavy 24
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střešní 
ochrana

Kotvení sestavy po 8m vystřídaně

- bez ochranné sítě / plachty
- s / bez střešní ochrany
- při vytočení stavitelné patky do 28 cm

Příčný řez A - A

ochranná mříž

zatížení
dvojité zábradlí

okopová zarážka

kotva

Fasáda uzavřená

Kotevní síly
kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

až
 d

o



5.1.2 Varianta s konzolemi
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střešní 
ochrana

- bez ochranné sítě / plachty
- s / bez střešní ochrany
- při vytočení stavitelné patky do 28 cm Příčný řez A - A

ochranná mříž

zatížení

dvojité zábradlí

okopová zarážka

kotva

Kotvení sestavy po 8m vystřídaně

konzola
0,3m

konzola
0,65m

Fasáda

Kotevní síly

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

V-kotva max. příčné zatížení:

částečně 
otevřená uzavřená

až
 d

o
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střešní 
ochrana

- pro uzavřenou fasádu
- s / bez střešní ochrany
- při vytočení stavitelné patky do 25 cm Příčný řez A - A

ochranná mříž

zatíženídvojité zábradlí

okopová zarážka

kotva

Kotvení sestavy po 8m vystřídaně

Fasáda

Kotevní síly

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

uzavřená

14,0 kN
15,5 kN

2,6 kN

6,2 kN

síť

až
 d

o
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střešní 
ochrana

-  pro uzavřenou fasádu
-  s / bez střešní ochrany
-  při vytočení stavitelné patky do 28 cm Příčný řez A - A

ochranná mříž

zatíženídvojité zábradlí

okopová zarážka

kotva

Kotvení sestavy po 8m vystřídaně

konzola
0,3m

konzola
0,65m

Fasáda

Kotevní síly

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

V-kotva max. příčné zatížení:

uzavřená

síť

až
 d

o
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střešní 
ochrana

- pro částečně otevřenou fasádu
- s / bez střešní ochrany

Příčný řez A - A
ochranná mříž

zatíženídvojité zábradlí

okopová zarážka

kotva

Kotvení sestavy po 4m

síť

Fasáda

Kotevní síly

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

V-kotva max. příčné zatížení:

částečně
otevřená

8,5 kN
9,4 kN

3,5 kN

3,6 kN

2,5 kN

až
 d

o
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střešní 
ochrana

- s / bez konzolí
- s / bez střešní ochrany

Příčný řez A - A

ochranná mříž

zatíženídvojité zábradlí

okopová zarážka

kotva

Kotvení sestavy po 2m

plachta

konzola
0,3m

konzola
0,65m

Fasáda

Kotevní síly

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

V-kotva max. příčné zatížení:

částečně 
otevřená uzavřená

13,0 kN
13,2 kN

12,7 kN
13,4 kN

Tlak: 3,7 kN
Tah: 2,3 kN

Tlak: 5,0 kN
Tah: 4,3 kN

2,2 kN2,2 kN

3,5 kN 2,6 kN

až
 d

o
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- platí pro základní variantu i
variantu s konzolemi

- bez ochranné sítě / plachty
- s / bez střešní ochrany

Příčný řez A - A

dvojité zábradlí

okopová zarážka

Kotvení podle aktuálního složení 
sestavy

zatížení

Konzola pro
záchytnou stříšku

Kotva

Poloviční rám 1m

UNI příčná vzpěra + otočné spojky u polí vedle příhradového nosníku

příčná vzpěra + otočné spojky

2) Možnost dodatečné kotvy místo příčné vzpěry

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

20,5 kN
23,4 kN

12,1 kN
13,2 kN

Základní varianta
(bez konzolí)

Varianta s konzolemi 
a záchytnou stříškou

- příčné vzpěry musí být vždy nainstalovány v případě varianty s vnitřními konzolemi a záchytnou stříškou

až
 d

o



Strana 23

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

5.5 Varianta s předsazeným schodištěm

Příčný řez A - A

Kotvení podle aktuálního složení 
sestavy

dvojité zábradlí

okopová zarážka

zatížení

Kotva

Kotva

SPOJKA
zábradlí

schodiště

dodatečné zabezpečení

spojka 
v kotevním bodu

UNI příčná 
vzpěra dodatečná spojka

Dodatečná dlouhá kotva na každé 
kotevní úrovni podle montované 
sestavy

Otočná nebo paralelní spojka pro 
spojení rámů

Krátká kotva
Dlouhá kotva

Fasáda

Kotevní síly
(dodatečné)

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

částečně
otevřená
5,0 kN
9,2 kN

1,0 kN

2,0 kN

až
 d

o
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až
 d

o

5.6 Varianta s podchozími rámy a konzolami
Kotvení podle aktuálního složení 

sestavy

Příčný řez A - A

dvojité zábradlí

okopová zarážka

zatížení

Kotva

Fasáda

Kotevní síly

Zatížení patek vnitřní sloupek
vnejší sloupek

kolmo k fasádě

souběžně s fasádou

V-kotva max. příčné zatížení:

uzavřená

19,0 kN
16,7 kN

2,6 kN

2,0 kN

1,8 kN

- pro zajištění přístupu k výstupovému žebříku nebo vchodu do budovy je možné
u každého 5. pole vynechat zábradlí
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Ocelové Rámy pro DG

Art. Nr. Položka Váha (kg)

111 0007 Rám 0,65 x 2 m - DG            16,00
111V0007 Rám 0,65 x 2 m pozinkovaný - DG     17,00

Ocelové Poloviční Rámy pro DG

Art. Nr. Položka Váha (kg)

111 0019 Poloviční Rám 0,65 x 1 m - DG                  10,40
111V0019 10,50
111V0020

Poloviční Rám 0,65 x 1 m pozinkovaný - DG      
Třetinový Rám 0,65 x 0,7 m pozinkovaný - DG 5,00

Speciální Ocelové Rámy pro DG

Art. Nr. Položka Váha (kg)

111 0071 Římsový Rám 0,65 x 2 m - DG  23,00
111V0071 Římsový Rám 0,65 x 2 m pozinkovaný - DG 24,00
111 0018 Střešní Římsový Rám 1,0 x 0,6 m - DG 14,00

Ocelové Zábradlí DG

Art. Nr. Položka Váha (kg)

111 0008 Zábradlí 2,5 m - DG  10,20
111V0008 10,50
111V0083 8,50
111V0086 8,00
111V0082 6,50
111V0081 5,40
111V0085 2,70
111V0084

Zábradlí 2,5 m pozinkované - DG
Zábradlí 2 m pozinkované - DG 
Zábradlí 1,85 m pozinkované - DG 
Zábradlí 1,5 m pozinkované - DG 
Zábradlí 1,25 m pozinkované - DG 
Zábradlí 0,72 m pozinkované - DG 
Zábradlí 3,00m pozinkované - DG 13,50

111 0010 Boční Zábradlí 0,65 m - DG             2,60
111V0010 Boční Zábradlí 0,65 m pozinkované - DG      2,80

111V0012 Nastavitelné Zábradlí 1,7 -  3,0 m pozinkované - DG 11,00

111V0013 Zábradlí na vnitřní roh 1,5 - 2,5 m pozinkované - DG 9,80

Zabradelní Sloupky pro DG  

Art. Nr. Položka Váha (kg)

111 0009 3,50
111V0009

Zábradelní Sloupek - DG                
Zábradelní Sloupek pozinkovaný - DG     4,00

Lešení s Dvojitým Zábradlím (DG) 
Ocelové systémové díly
(kompatibilní s hlíníkovými díly DG)



PRACOVNÍ PODLAHY
pro všechny typy lešení RINGER

Art. Nr. 

100 02
100 05
100 06
100 03
100 04
100 01

Art. Nr. 
111V25

Hliníkové Podlahy
Art. Nr. Položka Váha (kg)

120 31
120 3

120 1
120 2
120 4

Art. Nr. 

113 0014
113 143
113 144
113 145
113 142
113 148
113 141
113 0012 Strana 26
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Art. Nr. Položka Váha (kg)

111S2 Podlaha "S" 0,6 x 2,5 m, 26,00

111 2
Lešenářská skupina 3 dle EN12810 (i pro záchytné lešení)
Podlaha 0,6 x 2,5 m      26,00

111 16 Podlaha 0,6 x 2 m         22,50
111 12 Podlaha 0,6 x 1,85 m      20,00
111 17 Podlaha 0,6 x 1,50 m     16,50
111 13 Podlaha 0,6 x 1,25 m      13,00
111 05 Podlaha 0,6 x 0,72 m      8,00
111 15 Podlaha 0,6 x 0,65 m   7,00
111 3 Podlaha 0,6 x 3,0 m  36,00
111 21 24,00
290V702

Vyrovnávací Podlaha 0,55 x 2,5 m  
Podlahový pojistný kroužek pozinkovaný 0,12

Dřevěné Podlahy - 30 cm
Položka Váha (kg)

Podlaha 0,3 x 2,5 m            14,40
Podlaha 0,3 x 2,0 m  11,50
Podlaha 0,3 x 1,5 m  8,50
Podlaha 0,3 x 1,25 m  7,50
Podlaha 0,3 x 0,72 m  4,30
Podlaha 0,3 x 3,0 m  18,00

Dřevěné Podlahy - 60 cm

Ocelové Podlahy

Položka Váha (kg)
Ocelová Podlaha 0,315 x 2,5 m pozinkovaná 16,50

Dřevěné Okopové Zarážky

Položka Váha (kg)

3,70
3,10
2,50
2,10
1,50
1,40
1,30

Okopová zarážka 2,5 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 2,0 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 1,5 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 1,25 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 1,0 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 0,72 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 0,65 m x 2 cm (výška 15 cm) 
Okopová zarážka 3,0 m x 3 cm (výška 15 cm) 6,20

Hliníková Podlaha 3,0 m (celohliníková)                21,50
Hliníková Podlaha 2,5 m (celohliníková)                18,40
Hliníková Podlaha 2,0 m (celohliníková)                15,30
Hliníková Podlaha 1,5 m (celohliníková)                12,20
Hliníková Podlaha 1,25 m (celohliníková)               10,60
Hliníková Podlaha 0,72 m (celohliníková)                 7,30
Hliníková Podlaha 2,5 m (bez poklopu) 22,50
Hliníková Podlaha 2,5 m s žebříkem a poklopem 24,00
Hliníková Podlaha 2,5m (celohliníková) 22,50
s pozinkovaným žebříkem a poklopem 



PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zakládací patky; Kolečka; Kotvící prvky

Zakládací patky

Art. Nr. 

112 0009
112V0009
132V0005
132V0018
132V0006
132V0007
112V0016

81008

Kolečka

Art. Nr. 

133 0013
133 0012

133 0011
133 0010

133 0020

112 0090

Kotvící prvky

Art. Nr. 

112 0008
112V0008
290 0048
290V0048
112V0001
112V2

290V0069
290V0070
290V0071
290V0072
290V0073

290V636
290V635

290 0011

Podpěry

Art. Nr. 

113 00161
113V00161
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Položka Váha (kg)

Patka    0,70
0,90

 3,50
Patka pozinkovaná *  
Nastavitelná stojka 25/40 cm pozinkovaná                      
Nastavitelná stojka 45/60 pozinkovaná 4,10
Nastavitelná stojka 60/80 cm pozinkovaná                         5,00

5,50
3,60

Nastavitelná stojka 60/80 cm naklápěcí, pozinkovaná 
Nastavitelná stojka 60 cm pro stavitelnou rámovou 
stojnu - pozinkovaná
Jištění stojky - pozinkované 1,50

Položka Váha (kg)

4,20Kolečko s brzdou na 205 kg s patkou *
Kolečko bez brzdy na 205 kg s patkou * 4,10

3,20Kolečko s brzdou na 205 kg bez patky * 
Kolečko bez brzdy na 205 kg bez patky * 3,10

Kolečko s brzdou na 400 kg s patkou * 4,20

Patka stojky s pojistným okem proti vysunutí * 1,00

Položka Váha (kg)

Kotva do zdi 0,6 m 1,80
2,40Kotva do zdi 0,6 m pozinkovaná 

Kotva do zdi 1m 3,20
3,80
5,30

Kotva do zdi 1 m pozinkovaná * 
Kotva do zdi 1,5 m pozinkovaná 
Kotva do zdi 2 m pozinkovaná 7,30

Vrut s okem 18 cm pozinkovaný *   
Vrut s okem 25 cm pozinkovaný *   
Vrut s okem 30 cm pozinkovaný *   
Vrut s okem 40 cm pozinkovaný *
Vrut s okem 50 cm pozinkovaný * 

                      0,22
                      0,25
                      0,30

0,34
0,60

0,30Kotvící šroub GS 27 cm pozinkovaný * 
Kotvící šroub GS 35 cm pozinkovaný *                    0,37

Hmoždinka Fischer S16 *  0,10

Položka Váha (kg)

16,50Podpěra 3 - 6 m s patkou 
Podpěra 3 - 6 m s patkou - pozinkovaná * 17,00



Výškově nastavitelné rámy, Konzoly a příhradové nosníkys

Výškově nastavitelné rámy

Art. Nr. 

112 0018
112V0018
112 0020
112V0020

290 0052
290V0052

112 0017
112V0017

112V0019
132 0015
113 28
113V28

Konzoly

Art. Nr. 

112 0021
112V0021
112 0006
112V0006
112 0026
112V0026
12V23
112 0025
112 0023
112 0022

121V0008

121V0009

Otočná konzola 
Art. Nr. 

113V0020

Příhradové nosníky
Art. Nr. 

113 55
113 53
113 54

113V0

113V8
113V9
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Položka Váha (kg)

Nastavitelný Rám 0,65 x 2 m (včetně trubek) 21,00
Nastavitelný Rám 0,65 x 2 m (vč. trubek) - pozinkovaný * 22,00
Nastavitelný Rám bez trubek  9,20
Nastavitelný Rám bez trubek - pozinkovaný *                     10,00

Trubka k Rámu - nastavitelná ø 48,3mm 6,00
Trubka k Rámu - nastavitelná, pozinkovaná ø 48,3mm * 6,80

Nastavitelná stojna 0 - 1 m s čepy 3,30
Nastavitelná stojna 0 - 1 m s čepy pozinkovaná * 3,50

0,25
3,50

Zajišťovací čep ø 12 pozinkovaný * 
Nastavitelná stojna pro Rámy 2 m bez trubky 
Podlahový nosník do mezipatra 0,65 m  4,00
Podlahový nosník do mezipatra 0,65 m pozinkovaný *  3,50

Položka Váha (kg)

5,80
6,20

Konzola 0,6 m se šroubovou spojkou 
Konzola 0,6 m se šroubovou spojkou pozinkovaná *
Úhlový nástavec ke Konzole se šroubem 1,20
Úhlový nástavec ke Konzole se šroubem pozinkovaný * 1,40
Konzola 0,6 m s navařeným úhlovým nástavcem 5,60
Konzola 0,6 m s navařeným úhlovým nástavcem - pozink * 5,60
Konzola 0,6 m pro vnitřní / vnější roh pozinkovaná *             8,90

20,50Konzola 1,2 m  
Konzola 0,9 m  19,50
Konzola 0,9 m pro montáž na zeď 17,00

Konzola 0,3 m se šroubovou spojkou včetně 
zajištění podlahy - pozinkovaná

5,10

Rychlokonzola 0,3 m se šroubovou spojkou včetně 
zajištění podlahy - pozinkovaná

3,00

Položka Váha (kg)

Otočná Konzola pozinkovaná *  7,70

Položka Váha (kg)

11,00
19,60

Příhradový Nosník 3,10 m ALU  
Příhradový Nosník 5,20 m ALU  
Příhradový Nosník 8,10 m ALU  31,00
Spojka trubek ø 38 x 450 mm pro Příhradový Nosník se 
šrouby - pozinkovaná                   2,00

9,00Rámový Adaptér 0,65 pro Příhr. Nosník pozinkovaný
Závěsný držák 0,3 m pro Příhr. Nosník pozinkovaný 1,50



Průchodové rámy

Art. Nr. 
113 270

113V270

113 300
113V300

113 290
113V290

113 273 Stojna pro průchodový rám 10,00
113V273 Stojna pro průchodový rám pozinkovaná 10,50
113 271
113V271
113 281
113V281
113 291
113V291

SCHODIŠTĚ A VÝLEZY
Schodiště k lešení s délkou pole 2,5m
Art. Nr. Položka Váha

80082 Hliníkové schodiště šíře 0,6m 27,00
113V0026 Schodišťové zábradlí 2,5m pozinkované 7,00
80081 Vnitřní zábradlí pro schodiště 0,6m - pozinkované 13,20
800822 Hliníkové schodiště 0,6 x 1,4 m 19,00
800812 Vnitřní zábradlí pro schodiště 0,6 x 1,4 m - pozinkované 11,50

Podlahy s poklopem a žebříkem (Průlezy / Výlezy)  

Art. Nr. 

120 2
120 4

OCHRANNÉ LEŠENÍ A OCHRANNÉ SÍTĚ 

Záchytné lešení

Art. Nr. Položka Váha

272V2
272 22
272V22
112 0024
112V0024

Výložník pro záchytnou stříšku
Art. Nr. Položka Váha

271V1 14,50
271V2 5,50

Strana 29

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

Položka Váha (kg)
37,00

39,00

Průchodový Rám T 150 pro DG (s trubkami)
Průchodový Rám T 150 pro DG pozinkovaný  
(s trubkami) * 

37,00Průchodový Rám T 155 pro DG (s trubkami)
Průchodový Rám T 155 pro DG pozinkovaný  
(s trubkami)

37,00

50,00Průchodový Rám T 200 pro DG (s trubkami)
Průchodový Rám T 200 pro DG pozinkovaný  
(s trubkami) *

53,00

Příhradový nosník pro Průchodový Rám T 150  17,00
Příhradový nosník pro Průchodový Rám T 150 pozink. *     1 8,00
Příhradový nosník pro Průchodový Rám T 155  16,50
Příhradový nosník pro Průchodový Rám T 155 pozink. * 17,50
Příhradový nosník pro Průchodový Rám T 200  23,00
Příhradový nosník pro Průchodový Rám T 200 pozink. *     2 4,50

Položka Váha

24,00Výlez - ALU podlaha 2,5 m s poklopem a žebříkem 
Výlez - ALU podlaha 2,5m (celohliníková) s poklopem 
a pozinkovaným žebříkem

22,50

Sloupek ochranné sítě DG 2 m s úchytem pozinkovaný * 9,00
Sloupek ochranné sítě DG 2 m bez úchytu  6,50
Sloupek ochranné sítě DG 2 m bez úchytu pozinkovaný 7,00
Konzola 1,2 m k ochrannému lešení 10,00
Konzola 1,2 m k ochrannému lešení pozinkovaná * 10,30

Výložník pro záchytnou stříšku pozinkovaný 
Zábrana proti nadzvednutí záchytné sítě pozinkovaná 



Záchytná mříž

Art. Nr. 

270V1
270V2

270V3

Ochranná síť
Art. Nr. 
600 04
600 02

600 1
254 871
600 0004

Šroubové Spojky

Art. Nr. Položka Váha

113V0012 Otočná spojka pozinkovaná 1,50
113V0013 Pevná spojka pozinkovaná 1,40
113V0014 Spojka na prodloužení trubek 1,70
290 0099 Poloviční spojka černá 0,70
113V0017 Vnitřní díl na spojení trubek ø 48 mm pozinkovaný 1,10
290 0044 Náhradní Hammerhead šroub M14 ke spojce - bez matky 0,09
290 0043 Matka SW22 ke spojce 0,04

Klínové Spojky

Art. Nr. 
115V0009
115V0010
115V0008

290 0041

Speciální spojky a lešenářské ráčny

Art. Nr. 

290V41

290V40
113V171
290 0013
290V42
290V43
290 10

Lešenářské pozinkované trubky

Art. Nr. Položka Váha

DIV Trubka 48/2,7 mm pozinkovaná - délka jeden metr 3,00 Strana 30
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Položka Váha (kg)

16,50Ochranná mříž 2,5 x 1 m pozinkovaná                     
Nosná opěra s karabinou 1,5 m pozinkovaná 2,90

Zajišťovací řetěz s karabinou pozinkovaný 0,70

Položka Váha (kg)
Ochranná síť 2,50 m bílá 2,50 m x 100 m = 250 m² * 11,00
Ochranná síť 2,50 m bílá 2,50 m x 100 m = 250 m² 
s červeným potiskem: RINGER  *

15,00

Plachta 2,70 m x 10 m = 27 m² (200 g/m²) * 7,50
5,60Ochranná síť 2 m x 10 m (ochrana osob proti pádu) * 

Jednorázové pásky pro uchycení sítí a plachet  
(100 kusů v balení) *

0,50

Položka Váha (kg)
1,60
1,50

Otočná klínová spojka pozinkovaná *                    
Pevná klínová spojka pozinkovaná *                     
Klínová spojka k propojení dvou trubek 
pozinkovaná *                     

1,20

Poloviční klínová spojka k navaření * 0,80

Položka Váha (kg)

0,92Poloviční klínová spojka s kolíkem ø 14x100 mm pro DG 
pozinkovaná
Rohová spojka zábradlí pozinkovaná                    1,07
Spojka na prodloužení vzpěr ø 27 - 32 mm pozinkovaná     0,58

1,00Klínová spojka s 2 oky k propojení zábradlí *
Klínový úchyt na okopovou zarážku pozinkovaný 0,80
Klínový úchyt vnitřního zábradlí   2,50
Robustní lešenářská ráčna 19/22 s uchycením na pásek * 0,50
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RINGER lešení a bednění s.r.o. 
Nádražní 271, 253 01 Hostivice

Telefon  +420 774 078 154 
email info@ringer.cz
Internet  www.ringer.cz

NAŠE POBOČKY:

ČESKÁ REPUBLIKA
Pobočka a výdejní sklad - Hostivice

253 01 Hostivice, Nádražní 271
  Telefon +420 774 078 154

RAKOUSKO
Centrála a výdejní sklad - Závod Regau

4844 Regau, Römerweg 9 (okres Vöcklabruck)
Telefon +43 (0) 7672/727 11-0, Fax +43 (0) 7672/788 05

Další lokality výdejních skladů:
Vídeň, Emmersdorf, Gratkorn, Klagenfurt, Langkampfen

NAŠE POBOČKY:

ČESKÁ REPUBLIKA
Pobočka a výdejní sklad - Hostivice

253 01 Hostivice, Nádražní 271
  Telefon +420 774 078 154

RAKOUSKO
Centrála a výdejní sklad - Závod Regau

4844 Regau, Römerweg 9 (okres Vöcklabruck)
Telefon +43 (0) 7672/727 11-0, Fax +43 (0) 7672/788 05

Další lokality výdejních skladů:
Vídeň, Emmersdorf, Gratkorn, Klagenfurt, Langkampfen

NAŠE POBOČKY:

ČESKÁ REPUBLIKA
Pobočka a výdejní sklad - Hostivice

253 01 Hostivice, Nádražní 271
  Telefon +420 774 078 154

RAKOUSKO
Centrála a výdejní sklad - Závod Regau

4844 Regau, Römerweg 9 (okres Vöcklabruck)
Telefon +43 (0) 7672/727 11-0, Fax +43 (0) 7672/788 05

Další lokality výdejních skladů:
Vídeň, Emmersdorf, Gratkorn, Klagenfurt, Langkampfen

RINGER je s jistotou lepší
díky více než 70 letým zkušenostem na stavbách




