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Návod k použití 

 

Stavební lešení 
 

Vážený zákazníku,  

děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi tohoto produktu. 

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej přečtěte, než začnete se 

samotnou montáží nebo používáním zakoupeného výrobku. Zabráníte tím případnému 

poškození výrobku nebo Vašemu poranění při neodborné manipulaci. V případě, že bude 

výrobek předán do užívání jiné osobě, musí mít tento návod k dispozici. 

 

Bezpečnostní pokyny 

 

● POZOR! Kov vede elektřinu! Nedotýkejte se zařízením nebo jeho částí kabelů, které 

vedou elektřinu. 

● Zkontrolujte, zda je povrch rovný a zda je dostatečně silný, aby unesl váhu lešení. 

● Maximální nosnost pracovní plošiny je 150 kg. Zohledněte nosnost plošiny a 

hmotnost nářadí a materiálů, které budete umisťovat na plošinu, aby nedošlo k 

přetížení výrobku. 

● Maximální horizontální síla na plošině je 200 N (newton). Neskákejte na plošině. 

● Plošinu by měla používat vždy pouze jedna osoba. 

● Nepřipojujte lešení napevno k budově např. použitím prken atd.  

● Plošinu nelze používat jako schody. 

● Nepoužívejte žebříky, bedny a jiné nástroje ke zvýšení výšky stavebního lešení. 

● Nestavte žebřík na kluzký povrch. 

● Ujistěte se, že všechny gumové nohy žebříku stojí stabilně. 

● Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny díly a zda jsou v pořádku. 

● Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík nebo stavební lešení. Stejně tak nesestavujte 

poškozeného lešení. 

● Žebřík může být poškozen při vystavení vysokým teplotám (např. při požáru) nebo při 

použití žíravin (louh, kyseliny).  

● Buďte mimořádně opatrní, pokud používáte stavební lešení ve větrném počasí, dešti 

nebo na zmrzlé ploše. 

● Buďte opatrní při vstupu nebo sestupu ze stavebního lešení. 

● Nepoužívejte žebřík po požití alkoholu nebo drog. 

● Uživatel by měl být v dobré fyzické kondici. 

● Pokud budete na žebříku něco tlačit nebo posouvat, hrozí pád z lešení. Proto buďte 

mimořádně opatrní, pokud tuto činnost vykonáváte. 

● Používejte stavební lešení pouze pro účely, pro které bylo vyrobeno. 

● Zabraňte vstupu na stavební lešení dětem. Nikdy nenechávejte stavební lešení bez 

dozoru.  

● Žebřík postavte zásadně pouze na rovný, suchý a stabilní povrch. 

● Nikdy nevstupujte na stavební lešení, pokud nejsou tyto podmínky splněny. 

● Hrozí ztráta rovnováhy a následný pád z lešení. 



● Stavební lešení sestavujte pouze podle přiloženého návodu. 

● Při použití stavebního lešení noste pouze obuv s protiskluzovou podrážkou. 

● Nepoužívejte volné oblečení nebo oblečení, které by se mohlo zachytit o stavební 

lešení. 

● Udržujte žebřík čistý, suchý, bez znečištění cizími tělesy. Po každém použití jej 

očistěte. 

● Před použitím stavebního lešení se vždy ujistěte, že nedošlo ke změnám na 

stavebním lešení povětrnostními vlivy nebo počasím. 

● Před přemístěním stavebního lešení věnujte pozornost všemu, co visí nad lešením, 

zvláštní pozornost věnujte všem elektrickým kabelům. Před přemístěním tento stav 

zohledněte a zabraňte případnému stržení elektrických kabelů. Zvýšenou pozornost 

věnujte bezpečnosti a ochraně zdraví. 

● Dodržujte místní předpisy a vyhlášky. 

 

 

 

Péče a údržba 

 

● všechny součásti stavebního lešení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány 

● každý poškozený díl musí být okamžitě nahrazen 

● opravy stavebního lešení mohou být provedeny pouze po domluvě s výrobcem nebo 

kvalifikovaným personálem 

● promažte všechny pohyblivé části běžně dostupnými oleji 

● stavební lešení musí být chráněno před povětrnostními vlivy 

● pokud je to možné, uskladněte žebřík tak, že ho položíte na pevný povrch 

● zajistěte lešení při transportu před posunem, nárazem nebo pádem 

 

 

Montáž 

 
Varování: 

K zabránění těžkých nebo smrtelných úrazů při nestabilitě stavebního zařízení nebo 

při selhání komponentů používejte POUZE originální díly od dodavatele. 

 

 

Před montáží: 

● zkontrolujte všechny potřebné díly 

● pokud vám nějaké díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte prodejce. 

 

POZOR: Neutahujte šrouby úplně napevno. Může dojít k poškození stavebního lešení nebo 

komponentů. 

 

 

 

● Díly: 

● 8 x šroub s hlavičkou 

● 2 x noha 



● 1 x platforma 

● 8 x pojistná matice 

● 2 x opěrné tyče 

● 1 x zábradlí 

 

 

Sestavení nohou: 

 

1. Zasuňte nohy do předem připravených otvorů na spodní straně žebříku. Otvory od 

žebříku a nohou vycentrujte, aby bylo možné jimi protáhnout šrouby. 

2. Utáhněte pojistnou matici. Dbejte na to, aby byla pojistná matice dobře utažená. 

Když je lešení plně složeno, matice musí směřovat směrem ven. 

3. Zopakujte tento krok u každého otvoru. 

 

 
 

 

Montáž lešení  

 
 

1. Pověste platformu na příčky obou žebříků. 

2. Zasuňte opěrné tyče do připravených otvorů na každé straně platformy. Zasuňte 

silnou stranu opěrné tyče do odpovídajícího otvoru na straně žebříku. Zajistěte je 

bezpečnostním uzávěrem. 

3. Přišroubujte zábradlí zbývajícími šrouby a maticemi na levé a pravé vrchní straně 

každého žebříku. 

4. K posunutí lešení jej sklopte za pomocí koleček na jednu stranu. 

 

POZOR!  

Dbejte na to, aby při přesunu lešení nebyly žádné osoby nebo věci uložené na lešení! Pokud 

je to možné, požádejte o pomoc jiné osoby, aby se zabránilo případnému zranění osob nebo 

poškození produktu. 

 

 

  



Montáž štaflí 

 
 

 

1. Spojte oba žebříky a to tak, že horní příčku jednoho žebříku zavěsíte do závěsu 

druhého žebříku. 

2. Přiložte opěrné tyče do malých otvorů na straně žebříků. Strčte tlustý konec opěrné 

tyče do odpovídajícího otvoru na straně druhého žebříku a zajistěte jej 

bezpečnostním uzávěrem. 

 

Montáž žebříku 

 
 

 

1. Spojte oba žebříky a to tak, že příčky jednoho žebříku zavěsíte do závěsu druhého 

žebříku. 

2. Zajistěte konstrukci a to tak, že bezpečnostní zavěšení řádně utěsníte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


