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Hlavné znaky produktu:
Sklopné plošiny firmy TEBAU, spol. s r.o. sú 1,80 m široké
skladacie plošinové jednotky ihneď pripravené na použitie
na stavbe, ktoré sa používajú ako pracovné a ochranné lešenie
podľa DIN 4420, časť 1. Systém zahŕňa plošinové jednotky
v dĺžkach 3,0 m a 4,5 m a rohové plošiny pre štandardné rohové
riešenia. Ako doplnok je k dispozícii bohatý program
príslušenstva, ku ktorému patria napríklad závesné sklopné
plošiny a podporné predlžovacie prvky. Sklopné plošiny
pozostávajú z vyklápacích konzol, súčasťou ktorých sú výstuže
a závesy, ale takisto aj z podlahy s bočnou ochranou. Podlahu
plošiny tvoria 5 cm hrubé fošne s ochranou hrán.                                
Zo štvorhranných rúr sú vyhotovené stĺpiky a zábradlie bočnej
ochrany, ktoré sú doplnené okopovou doskou.
Všetky oceľové diely sú pozinkované a drevo je ošetrené v súlade
s DIN 68 800. Môže tak byť zaručená dlhá životnosť pri zachovaní
vysokého bezpečnostného štandardu.
Technické zmeny vyhradené.

UPOZORNENIE:
Dovolené je používať len bezchybný materiál. 
Poškodené stavebné diely je nutné ihneď vymeniť. 
V prípade vykonávania opráv možno použiť len originálne diely
od spoločnosti TEBAU, spol. s r.o.
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Sklopná plošina 300
Kompletne zmontovaná plošinová jednotka 
pozostávajúca z dvoch výklopných konzol, 
ktorých súčasťou sú výstuže, ďalej z podlahy,
ktorú tvoria impregnované dosky s chránenými
hranami a zo zábradlia tvoreného štvorhrannými
rúrami a drevenou okopovou doskou. 
Zábradlie sa dá zablokovať v dvoch pozíciách 
a môže sa prepravovať sklopené. Sklopná plošina
je vybavená zasúvateľnými žeriavovými strmeňmi.

Sklopná plošina 450
Podobne ako je opísané vyššie, avšak s troma 
konzolami

Rohová plošina pravá 375
Kompletne zmontovaná plošinová jednotka 
ako je opísané vyššie, vybavená dvomi konzolami
a jedným prečnievajúcim úsekom predĺženým 
a spevneným z jednej strany. Vďaka tvaru týchto
prečnievajúcich úsekov vytvára rohová plošina
pravá spolu s rohovou plošinou ľavou systémové
riešenie pre rohy, pričom je ponechaná celá šírka
plošiny aj v oblasti rohov.  Zároveň je takto
postavené lešenie na 5 m steny.

Rohová plošina ľavá 375
Ako je opísané vyššie
Upozornenie: rohové plošiny pravé a ľavé
disponujú riešením do rohov len pri vzájomnom
použití. Rohové plošiny možno použiť aj na rovné
steny. (pozri stranu 6)

T922300

T922450 

T902375

T922375

365,0

552,0 

425,0

425,0

2.0   Jednotlivé diely
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Označenie Kód Váha kg/ks
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2.0   Jednotlivé diely

Zábradlie plošiny rohové
Prerušenie zábradlia v rohoch sa uzatvára 
pomocou vsunutých rohových zábradlí (3 kusy
na každý roh). Proti vypadnutiu sa rohové
zábradlie zaistí pomocou čapu SP a závlačky. 

Čap SP 16

Závlačky*
Slúžia o. i. na pripevnenie rohového pripojenia 
a rohového zábradlia .

Podporné nosníky 250
Vertikálny profil konzol do sklopných plošín
možno predĺžiť pomocou podporného nosníka.
Ku konzole sa pripája vždy pomocou 2 čapov
SP a možno k nej pripevniť takisto vzperu a
oporné ložisko, ale aj závesnú sklopnú plošinu.

Vzpera 370
Použitím vzpery 370 spolu s podporným 
nosníkom 250 možno pre sklopnú plošinu
vytvoriť na budove hlbšie posadený oporný
bod (napr. pri otvorených fasádach). 
Na každú vzperu je potrebné použiť 2 čapy SP.

Závesná sklopná plošina 300
Použitím závesnej sklopnej plošiny získa
sklopná plošina ďalšiu pracovnú plochu. 
Môžu sa z nej vykonávať o. i. dokončovacie
práce na fasáde. Fošňová podlaha a zábradlie
sú vyhotovené rovnako ako pri sklopnej
plošine. Nosníky plošiny umiestnené v osi 
konzol umožňujú pripojenie k podporným 
nosníkom pomocou 4 čapov SP pri závesnej
sklopnej plošine 300 (pomocou 6 čapov SP 
pri závesnej sklopnej plošine 450).

Závesná sklopná plošina 450
Pozri vyššie.

T900010

T900016 

T810000

T922000 

T902001

T922030 

T922045

10,0

0,3 

0,1

40,0 

25,0

158,0

239,0

Príslušenstvo

Doplnkové vybavenie
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Hák závesný k sklopnej plošine
Nahrádza zabudovaný záves, ak je potrebné
sklopnú plošinu ukotviť cez výstužné slučkové
prvky.

Samostatný stĺpik SP
V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebné
použiť špeciálne dĺžky zábradlia, 
sa na samostatnú stojku pripevnia fošne 
slúžiace ako zábradlie priamo na stavbe.

Kompletná sklopná konzola
Slúži na vytvorenie špeciálnych dĺžok sklopných
plošín. Fošňová podlaha* a fošne použité 
na zábradlie* sa pritom zostavia a zmontujú 
priamo na stavbe.

* Dimenzovanie drevených dielov podľa statických
požiadaviek

Kotevná skrutka M 30/70
Na upevnenie ložiska konzoly.

Kotevná príchytka 30 PVC
Fixuje puzdro s priečnym otvorom na debnení
stien.

Kotevná spojka s okom 30x150

Kotevná skrutka M27/200 (Dywidag 26,5mm)

Závitové puzdro 27 (dĺžka 210mm) Dodatočne 
je potrebné použiť závitovú platňu a uťahovaciu
prírubu. 
Závitová platňa 27 
Uťahovacia príruba 27 
Kryt 27 z PVC

T902003 

T490678 

T902002

T930000 

ZDK30

ZDK3015

T827200

T827210

T827027
T827270
T827002

6,5 

5,1 

91,0

0,65 

0,015 

0,64

1,6

0,04

0,1 
0,01

3.0   Montáž a demontáž
Označenie Kód Váha kg/ks

Jednotlivé diely

Ukotvovacie prvky

Uťahovacia príruba 27 Závitová platňa 27

Závitové puzdro 27 Kryt 27 z PVC

SKLOPNÁ PLOŠINA



3.0   Montáž a demontáž
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Návod na montáž a demontáž pre všetky sklopné plošiny 

Dodanie:

Montáž:
1. Zábradlie nadvihnite a zablokujte do želanej pozície 

(rovnej alebo naklonenej).
Žeriavové strmene vytiahnite a pripojte na ne štyri
laná žeriava.

3. Sklopnú plošinu nadvihnite pomocou žeriava cca. o 2 m 
a diagonálu s čapom (1) uvoľnite.

Teraz je sklopná plošina pripravená na použitie.

Demontáž:
Zloženie sklopnej plošiny vykonáte v opačnom poradí.

2. Odstráňte čap (1) určený 
pre zabezpečenie plošiny pri preprave.



4.0   Rohové riešenia
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Rohové riešenia pomocou rohových lávok

Riešenie plošiny v rohu sa realizuje pomocou 
rohových lávok pravých a ľavých, ktoré sa používajú
vždy v pároch. Vďaka použitiu tohto typu lešenia 
zostáva aj v oblasti rohov celá šírka pracovnej plochy
o veľkosti 180 cm. Zábradlie sa uzavrie vsunutím 
a pripevnením rohového zábradlia do oka  rohového
pripojenia. Umiestnenie zábradlia je možné zvoliť
(zvislé alebo ohnuté smerom von).

Pôdorys roh
(Rozmery v cm)

Použitie na rovnej stene
Rohové plošiny pravé a ľavé možno použiť aj na 
rovnej stene. Prerušenie, ktoré vznikne kvôli tvaru 
lešenia, vykryje fošňová podlaha s min. parametrami
24/4,5. Zábradlie je nutné uzatvoriť pomocou 
predĺženia zábradlia priamo na stavbe.

Pôdorys rovná stena
(Rozmery v cm)

Prekrytie podlahy

Rohová plošina pravá 375

Rohové pripojenie SP 

Zábradlie plošiny rohové

Rohová plošina ľavá 375

SKLOPNÁ PLOŠINA



5.0   Podporné predlžovacie prvky
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Návod na montáž a demontáž pre všetky sklopné plošiny 

Sklopná plošina

Horizontála SP

Skrutky Sk
M 20x40 MuZ

1 = čap SP

Vzpera 370 C

Podporný nosník 250 D 

Oporná pätka E

Vďaka použitiu podporných predlžovacích prvkov je možné sklopnú plošinu 
použiť aj na stavbách využívajúcich skeletový konštrukčný systém, 
alebo v prípade veľkých otvorov v stene.

Oporný bod plošiny je v takom prípade variabilný a môže sa nachádzať max. 410 cm
pod úrovňou plošiny. V prípade takéhoto vyhotovenia možno sklopnú plošinu použiť 
v triede lešenia 3 podľa DIN 4420, časť 1 (s alebo bez debnenia). 

Postup montáže:

1. Pomocou žeriava nadvihnite sklopnú plošinu 
(na tento účel pozri stranu 5).
2. Vzperu C pripevnite k horizontálnej konzole A1

(pomocou čapu 1).
3. Podporný nosník D zafixujte k vertikálnej 

konzole A2 pomocou 2 čapov SP.
4. Teraz spojte pomocou jedného čapu (1) vzperu C 

s podporným nosníkom D a opornú pätku E 
umiestnite do potrebnej pozície.

5. Ako výstuž  sa na záver pripojí pomocou dvoch 
skrutiek M20 x 40 MuZ horizontála SP F.

Podporné 
predlžovacie prvky
pozostávajúci z:

Označenie

č. produktu

Počet kusov
pre

sklopnú
plošinu

300

Počet kusov
pre

sklopnú
plošinu

450

Podporné nosníky 250
Vzpera 370
Oporná pätka
Horizontála SP
Čap SP
Skrutka M20x40Muz

T922 000
T902 001

T900 016
T011 300

2
2
2
1

10
2

3
3
3
2

15
4
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Návod na montáž a demontáž pre všetky sklopné plošiny 

Sklopná plošina A

1= čap SP

Podporný nosník
250 C

Závesná sklopná
plošina B

Použitím závesnej sklopnej plošiny vytvoríme ďalšiu hlbšie
umiestnenú pracovnú plošinu. Vzdialenosť k vrchnej plošine
lešenia je možné variabilne nastaviť (mriežka s 20 cm
rozstupmi) a dĺžka tejto vzdialenosti môže byť max. 400 cm.
Zo závesnej sklopnej plošiny je možné vykonávať prevažne
debniace práce ako napríklad demontáž závesných dielov, 
v prípade potreby pripevnenie nevyhnutnej ochrany proti
vetru a dokončovacie práce. Povolená  zaťažiteľnosť 
závesnej sklopnej plošiny je podľa triedy lešenia 2 DIN 4420,
časť 1

Závesná 
sklopná plošina
pozostávajúca z:

Označenie

č. produktu

Počet kusov
pre

sklopnú
plošinu 300

Počet kusov
pre

sklopnú
plošinu 450

Závesná sklopná plošina 300
Závesná sklopná plošina 450
Podporné nosníky 250
Čap SP

T922 300
T922 450
T922 000
T900 016

1
-
2
8

-
1
3
12

Postup montáže:

1. Pomocou žeriava umiestnite závesnú sklopnú plošinu B 
na podstavec. Táto pomocná konštrukcia  zhotovená z prostriedkov 
dostupných na stavenisku je potrebná v prípade, keď má byť odstup 
plošín ≤ 380 cm.

2. Ak je zábradlie vyklopené, veďte podporný nosník C otvormi v osi 
konzoly a upevnite  ju v požadovanej výške pomocou 2 čapov 1 
(dbať na správnu pozíciu vzpery C).

3. Sklopnú plošinu A zmontujte tak, ako je uvedené na strane 7 
a zavesenú na lanách žeriava ju umiestnite nad závesnú sklopnú 
plošinu. Diagonálna rúrka A1 sa pritom nepripojí. Pomocou žeriava 
spúšťajte plošinu až potiaľ, aby bolo možné pripojiť vertikálnu 
konzolu  A2 do pripájacej spojky nosníka C pomocou 2 čapov 1.
Zároveň sa pripevní aj diagonálna rúrka A1.

SKLOPNÁ PLOŠINA6.0   Závesná sklopná plošina



7.0   Premostenie otvorov, 7.1   Výškové vyrovnanie závesov
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Šírka otvoru

Príklady použitia:

Premosťovací 
nosník 
(zaistený voči 
vypadnutiu)

Trám steny 
ako premosťovací nosník

Hranol 12/14
(trieda 510 DIN 4074)
ako premosťovací
nosník

4cm drevená vložka
R24- Otočný strmeň
na popruhy 250 č.
produktu 517659

Pri kotvení ležiacom hlbšie (napr.
pomocou existujúcich kotevných
otvorov v betónovej stene)     

Návod na montáž a demontáž pre všetky sklopné plošiny 

Výškové vyrovnanie závesov
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Ukotvenie sklopnej plošiny v konštrukcii

Horizontálne rozstupy miest ukotvenia
(pre rozmiestnenie miest  ukotvenia v rohu konštrukcie
pozri stranu 6.)

Pôdorys:
(rozmery v cm)

Pomocou jednotlivých prípadov použitia opísaných 
v tomto návode na montáž môžu byť na mieste 
ukotvenia nasledujúce zaťaženia:
max. horizontálne zaťaženie: 16 kN
max. vertikálne zaťaženie: 21 kN
Pri ukotvení sklopných rohových plošín: H: 22 kN

V: 24 kN
Poznámka:
Nosnosť  konštrukcie a častí konštrukcie je potrebné
pre uvedené zaťaženie dokázať.

Použitie so slučkovým hákom
Sklopnú plošinu možno ukotviť v konštrukcii aj cez
výstužný slučkový prvok. Na tento účel je potrebné
odskrutkovať štandardný závesný diel a nahradiť ho
závesným hákom.

Dodatočná výstuž s dodržaním 
minimálnych odstupov
(pre rozmiestnenie miest  ukotvenia v rohu konštrukcie
pozri stranu 6.)

Pôdorys:
(rozmery v cm)

2 kusy strmienok

Pozdĺžna výstužMinimálna
vzdialenosť 
od kraja=15Rozmer mriežky=150

2 kusy uhlov 75/75

75/H/75

Ukotvovací strmienok 
ds ≥ 10 mm beton. oceľ 500 S

Previazanie 
do výstuže

Os konzoly

Skrutka
M20

závesný hák ukotvovací strmienok 
ds ≥10 mm beton. oceľ 500 S

Rozmery týkajúce sa zabudovania
ukotvovacích strmienok

SKLOPNÁ PLOŠINA8.0   Ukotvenie v konštrukcii



8.0   Ukotvenie v konštrukcii

12

Ukotvenie sklopnej plošiny v konštrukcii  

Použitie pomocou kotevnej spojky s okom a kotevnej
skrutky:
Jedným zo spôsobov zavesenia sklopnej plošiny 
je možnosť zavesenia pomocou kotevnej spojky s okom 
30 x 150 a kotevnej skrutky M30/70.
Za týmto účelom sa kotevná spojka s okom pripevní
pomocou kotevnej príchytky 30 PVC – ktorá je priklinco-
vaná k tabuli debnenia. Po uložení betónovej zmesi 
a nasledujúcom odstránení debnenia sa otvor kotevnej
spojky s okom  odskrutkovaním kotevnej príchytky uvoľní 
a kotevná skrutka M30/70 (SW 46) sa môže zaskrutkovať.

Jednorazové diely pri každom použití:
Kotevná spojka s okom 30 x150

Diely, ktoré je možné opätovne použiť pri každom 
použití:
Kotevná príchytka 30 PVC Kotevná skrutka M30/70

Použitie so závitovým puzdrom a kotevnou skrutkou
Ďalším spôsobom zavesenia sklopnej plošiny je možnosť
zavesenia pomocou závitového puzdra 27 a kotevnej
skrutky M27/200.
Za týmto účelom sa závitové puzdro aj so závitovou 
platňou pripevní pomocou  uťahovacej príruby do správnej
pozície na debniacu dosku, ktorá je upevnená pomocou
klincov. 
Po uložení betónovej zmesi a nasledujúcom odstránení
debnenia je možné kotevnú skrutku ihneď  zaskrutkovať.

Jednorazové diely pri každom použití:
Závitové puzdro 27 
Závitová platňa 27 
Kryt z PVC 27 Uťahovacia príruba 27

Diely, ktoré je možné opätovne použiť pri každom 
použití:
Kotevná skrutka M27/200

Hor. okraj
plošina

Kotevná
skrutka

Kotevná skrutka M27/200
(Dywidag 26,5 mm)

Kryt 27 mm z PVC

Uťahovacia príruba 27

Závitové puzdro 27
mm (dĺžka 210 mm)

Závitová platňa 27 mm

strmienok

Hor. 
okraj betón

strmienok

Ø
 1

4 
/ 

vý
st

už
 5

00

≥ 35
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Použitie ako ochranné lešenie

Sklopné lešenia je možné použiť aj ako ochranné lešenia
podľa DIN 4420, časť 1, pri zaradení do triedy lešenia 3
(užitočné zaťaženie podmienené váhou 200 kg/m2).
Pritom je možné použiť štandardné zavesenie a takisto 
aj závesný hák. Max. vyrovnanie medzi sklopnými 
lešeniami je 1,0 m.
Prípustné je výškové vyrovnanie zavesenia do 50 cm.
Všetky údaje týkajúce sa použitia lešenia ako ochranného
alebo pracovného lešenia platia pre výšku 100 m nad priľa-
hlým okolím. (okrem oblastí nemeckého zálivu a miest 
s nadmorskou výškou nad 1,200 m)

Prehľad:
1. Záchytné lešenie podľa DIN 4420, časť 1
2. Ochranná strieška podľa DIN 4420, časť 1

Sklopná plošina ako záchytné lešenie podľa DIN 4420, časť 1

Použitie v bežnej pozícii (bez výškového vyrovnania) Použitie s max. výškovým vyrovnaním 50 cm

Detail: vyrovnanie dĺžok
Pôdorys: (rozmery v cm)

*= skutočný rozmer vyrovnania je vždy o 4 cm väčší
ako udávaný systémový rozmer.

Premostenie podlahy pri použití ako záchytného
lešenia: do 50 cm prerušenia v podlahe: 1 vrstva
fošní 24 x 5,50 cm až 100 cm prerušenia v podlahe:
2 vrstvy fošní 24 x 4,5

SKLOPNÁ PLOŠINA
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Poznámky
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Poznámky SKLOPNÁ PLOŠINA



SUČANY

TEBAU, spol. s r.o.
Hrabinská cesta 31

038 52 Sučany

Telefón: 043 42 93 275
E-mail:  info@tebau.sk

GPS: 49.108949, 19.004716

BRATISLAVA

TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefón: 02 496 83 900
E-mail:  info@tebau.sk
GPS: 48.19393, 17.16125

KOŠICE

TEBAU, spol. s r.o.
Magnezitárska 5,

040 01 Košice

Telefón: 055 46 65 604
E-mail:  info@tebau.sk

GPS: BA 48.747209, 21.266237

Nakoniec je to zákazník, ktorý sa rozhoduje, či je debnenie alebo lešenie úspešné. Má mu pomáhať vykonať
prácu efektívne, obratne a umožniť mu prekonať konkurenciu. To je dôvod, prečo bol úžitok pre zákazníka
vždy najdôležitejším kritériom pri vývoji produktu a jeho zaradení do nášho sortimentu. Je našou tradíciou
udržiavať pravidelné kontakty s našimi zákazníkmi a zamestnancami na stavbe. Pretože len vtedy zistíme,
čo je skutočne potrebné a čo sa dá ešte vylepšiť. Držiac sa tohto receptu, uvádzame na trh mnoho inovácií,
ktoré sú špičkou vo svojom odbore. 

Špičkové produkty

Aramidová výstuž muriva

Betonárska výstuž zo sklenných vlákien

Debnenie

Dištančné pásy

Dištančné profily

Lešenie

Papierové debnenie

Prerušenie tepelných mostov

Protihluková izolácia schodísk

PVC fólie

Spojovací materiál pre debnenie, príslušenstvo

Stratené debnenie

Šmykové lišty

Šmykové tŕne a kotviace prvky

Tesnenie pracovných a dilatačných škár

Vibračná, hutniaca a hladiaca technika

Vylamovacie stavebné dielce

Martin

Bratislava

Košice

Sučany


