
Plánování:

Stavební prvky s bezpečnostními požadavky na upevnění vyžadují zvláštní 
plánování a přípravu:

• Stanovení nezbytných bezpečnostních upevňovacích bodů na základě 
požadavků na stavební prvky a dokumenty k předmětu (viz také 
příloha II) 

• Výběr požadované délky upevňovacího systému blaugelb Protect na 
základě požadované montážní polohy oken/dveří v nosném kotevním 
základu (upevňovací systém blaugelb Protect nesmí vyčnívat přes 
vnitřní okraj ostění) 

• Stanovení upevňovacího prvku v nosném kotevním základu 
(viz příloha I) 

• Pro podporu plánování najdete příklady použití v příloze Příklady 
použití (viz příloha I) 

Pracovní postup montáže:

1. Osazovací rám předvrtejte ve stanovených místech podle plánu. 

 Strana vrtání: zadní strana osazovacího rámu
 Hloubka vrtání: viz příloha I
 Průměr otvoru: 5 nebo 6 mm (podle materiálu rámu)

Upozornění:
Upevňovací systém blaugelb Protect lze kombinovat s různými utěsňova-
cími materiály. Je vhodný i pro kombinaci s multifunkčními páskami (např 
multifunkční páska TrioSDL600).

Montážní situace – osazovací rám předvrtaný, průchozí otvor
• Umístění multifunkční pásky v požadované poloze na rámu
• „Propíchnutí“ multifunkční pásky pomocí trnu, šídla nebo podobně v 

předvrtaných upevňovacích otvorech

Montážní situace – osazovací rám nepředvrtaný
• Umístění multifunkční pásky v požadované poloze na rámu
• Podržení multifunkční pásky na velké ploše okolo plánovaného otvo-

ru, aby při vrtání nedošlo k oddělení multifunkční pásky od osazova-
cího rámu; s použitím ostrého vrtáku
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Testovaný upevňovací systém blaugelb Protect 
umožňuje řemeslně jednoduché, seřiditelné upevnění 
stavebních prvků bez nutnosti zajišťování vymezovacími 
podložkami. Splňuje také bezpečnostní požadavky. 

Upevňovací systém blaugelb Protect lze kombinovat se 
všemi utěsňovacími systémy. 

Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.

Plánování a provádění se statickým důkazem
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Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.

2. Seřizovací šroub upevňovacího systému blaugelb Protect zašroubujte 
akumulátorovým šroubovákem s bitem T30 (střední otáčky) do vytvoře-
ných upevňovacích otvorů do té míry, aby montovaný stavební prvek šel 
bez problému zasadit do kotevního základu. 

Pozor:
Dřevěná okna: Musí být dodržena minimální hloubka zašroubování seřizo-
vacího šroubu 30 mm. Viz příloha I

Plastová okna: Musí být dodržena minimální hloubka zašroubování seřizo-
vacího šroubu do ocelové výztuže 15 mm. Viz příloha Ia

Kovová okna: Musí být dodržena minimální hloubka zašroubování seřizo-
vacího šroubu do hliníkové komory 15 mm. Viz příloha Ib 

Opakujte montáž ve všech požadovaných místech..

UPOZORNĚNÍ:
Upevňovací systém blaugelb Protect lze zašroubovat přes multifunkční 
pásku. 

Otáčky akumulátorového šroubováku je třeba zvolit tak, aby se multi-
funkční páska nevytahovala ze zadní strany osazovacího rámu. Pokud 
je to nutné, je možné proces šroubování podpořit silným tlakem dlaně na 
multifunkční pásku.

3. Umístěte stavební prvek do požadovaného stavebního otvoru a nastav-
te plánovanou montážní polohu v kotevním základu. Vyrovnejte stavební 
prvek na potřebnou dolní montážní výšku a spáru. 

V případě, že upevňovací systém blaugelb Protect se používá i dole, pou-
žijte pro vyrovnání výšky seřizovací funkci s příslušným montážním klíčem 
blaugelb Protect vz. 

Šipka v otvoru daného montážního klíče blaugelb Protect vz udává směr 
otáčení, kdy můžete stavební prvek seřizovat záběrem na šestihranné ma-
tici. 

Pozor: Stavební prvek by měl být zajištěný proti vypadnutí. 

4. Vyrovnání stavebního prvku do závaží. 
V případě potřeby dodržte potřebné lícování rovin okna.

5. Všechny upevňovací prvky blaugelb Protect předmontované na osa-
zovacím rámu vytočte lícovaně a napnuté proti ostění/překladu s použitím 
montážního klíče blaugelb Protect vz. 
• Kontrola zachování vertikálního vyrovnání okna/dveří 
• Otočte upevňovací systém blaugelb Protect do vhodné polohy pro 

trvalé zafixování do kotevního základu. 

Pozor: Optimálním polohováním pro trvalé zafixování se rozumí horizon-
tála s parapetem / podlahovou deskou / stropem podlaží. Není-li tato 
poloha možná, lze ji otočit o úhel až ±25°. Upevňovací systém blaugelb 
Protect nesmí vyčnívat přes vnitřní hranu ostění. 

6. Upevnění v nosném kotevním základu. 

6.1. Kritéria pro výběr konkrétního upevňovacího bodu v kotevním zá-
kladu: 
• Dodržení minimální vzdálenosti okraje v kotevním základu 

 - montážní šroub do okenních rámů blaugelb = minimálně  
    60 mm 
 - hmoždinkový systém schválený stavebním dozorem = podle  
   specifikace ve schválení 

• Montážní otvor zvolte co nejblíže k osazovacímu rámu. Nepoškoďte 
povrch osazovacího rámu sklíčidlem vrtačky nebo šroubováku.

• Upevnění ve stavebním tělese se zpravidla provádí jedním upev-
ňovacím bodem

Upozornění: 
Upevňovací systém blaugelb Protect má připravené upevňovací otvory 
8,05 mm a 10,5 mm a jeden podélný otvor 8,05 mm x 25 mm. 

Pomocí podélného otvoru je možné provádět svislé seřízení stavebních 
prvků. Pokud se použije pro upevnění v kotevním základu, musí se na-
montovat druhý upevňovací prvek. Druhý stěnový upevňovací prvek se 
musí nasadit v osové vzdálenosti min. 30 mm od prvního upevňovacího 
prvku. Přípustné jen s montážním šroubem do okenních rámů blaugelb.

6.2. Vrtání otvorů pro šrouby skrz kulaté otvory v upevňovacím prvku 
blaugelb Protect. Hloubka vrtání min. o 10 mm větší, než je požadovaná 
minimální hloubka zašroubování zvoleného upevňovacího prvku. 

Minimální hloubka zašroubování závisí na materiálu kotevního základu. 
Platí specifikace výrobce. 

Průměr vrtaného otvoru upravte podle zvoleného upevňovacího prvku a 
daného kotevního základu. Platí specifikace výrobce.  
Tento postup opakujte u všech předmontovaných upevňovacích systémů 
blaugelb Protect. 

6.3. Závěrečná kontrola správné polohy okna (olovnice/vodováha). 

6.4. Zašroubování zvolených stěnových upevňovacích prvků do vyvr-
taných otvorů. Nikdy nedopusťte protáčení upevňovacího prvku v ma-
teriálu stěny.  Při použití montážního šroubu do okenních rámů blaugelb 
FK-T30  7,5  x  L zašroubujte šrouby, dokud se ploché hlavy neopřou o 
upevňovací systém blaugelb Protect. 

Opakujte tento postup u každého předmontovaného upevňovacího systé-
mu blaugelb Protect. 
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Upozornění: 
Jestliže se některý stěnový upevňovací prvek protočí, je nutné vyvrtat 
nový otvor a opatřit novým upevňovacím prvkem. Opětovné použití stej-
ného vyvrtaného otvoru má za následek ztrátu 70 % nosnosti – nelze již 
dostát vysokým požadavkům na požadovanou nosnost.

6.5. Závěrečná kontrola všech kotevních bodů v osazovacím rámu a ma-
teriálu stěny. 

7. Dokumentace výkonu. 
Je nutné zdokumentovat provedení bezpečnostního upevnění pro investo-
ra a potvrdit shodu se specifikacemi montáže. Je účelné použít samostat-
ný montážní protokol. 

PŘÍLOHY 

Příloha I:
Vzdálenost okraje pro dřevěná okna
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Hloubka vrtání = délka seřizovacího šroubu – 10 mm  

(50 – 10 = 40)

Vzdálenost okraje
min. 25 mm (listnaté dřevo)
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UVNITŘ

15 Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

tomu odpovídající hloubky zašroubování:

Beton min. 40 mm

Pískovec min. 60 mm

Svisle děrovaná cihla min. 180 mm

Pórobeton

   PP2 min. 210 mm

   PP4/PP6 min. 180 mm

Dřevo min. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Seřizovací šroub v blaugelb Protect podle tabulky 1

51 nosná konstrukce stěny
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Příloha I:
Vzdálenost okraje pro dřevěná okna

Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.
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15 Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

tomu odpovídající hloubky zašroubování:

Beton min. 40 mm

Pískovec min. 60 mm

Svisle děrovaná cihla min. 180 mm

Pórobeton

   PP2 min. 210 mm

   PP4/PP6 min. 180 mm

Dřevo min. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Seřizovací šroub v blaugelb Protect podle tabulky 1

51 nosná konstrukce stěny
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Příloha Ia:
Vzdálenost okraje pro plastová okna

15 Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

tomu odpovídající hloubky zašroubování:

Beton min. 40 mm

Pískovec min. 60 mm

Svisle děrovaná cihla min. 180 mm

Pórobeton

   PP2 min. 210 mm

   PP4/PP6 min. 180 mm

Dřevo min. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Seřizovací šroub v blaugelb Protect podle tabulky 1

51 nosná konstrukce stěny
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51

předvrtat max. Ø 6 mm

10-35

max. 47

Ocelová výztuž min. 1,5 mm

VENKU

UVNITŘ
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Příloha Ia:
Vzdálenost okraje pro plastová okna

Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.

15 Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

tomu odpovídající hloubky zašroubování:

Beton min. 40 mm

Pískovec min. 60 mm

Svisle děrovaná cihla min. 180 mm

Pórobeton

   PP2 min. 210 mm

   PP4/PP6 min. 180 mm

Dřevo min. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Seřizovací šroub v blaugelb Protect podle tabulky 1

51 nosná konstrukce stěny

předvrtat max. Ø 6 mm

Ocelová výztuž min. 1,5 mm

VENKU

UVNITŘ
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51
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15
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Příloha Ib:
Vzdálenost okraje pro kovová okna

15 Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

tomu odpovídající hloubky zašroubování:

Beton min. 40 mm

Pískovec min. 60 mm

Svisle děrovaná cihla min. 180 mm

Pórobeton

   PP2 min. 210 mm

   PP4/PP6 min. 180 mm

Dřevo min. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Seřizovací šroub v blaugelb Protect podle tabulky 1

51 nosná konstrukce stěny

předvrtat Ø 5 mm

VENKU

UVNITŘ
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Příloha Ib:
Vzdálenost okraje pro kovová okna

Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.
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15 Montážní šroub do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

tomu odpovídající hloubky zašroubování:

Beton min. 40 mm

Pískovec min. 60 mm

Svisle děrovaná cihla min. 180 mm

Pórobeton

   PP2 min. 210 mm

   PP4/PP6 min. 180 mm

Dřevo min. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Seřizovací šroub v blaugelb Protect podle tabulky 1

51 nosná konstrukce stěny

předvrtat Ø 5 mm

VENKU

UVNITŘ
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Přehled/přiřazení systému blaugelb Protect k aplikaci

≤ 45°

min 90

≈160

≥
100

Vlastnosti / rámcové podmínky
Pórobeton: PP2 
bez předvrtání
Hloubka zašroubování:   210 mm
Vzdálenost od okraje stavebního dílu:  ≥ 90 mm
Vzdálenost k ložné spáře:   ≥ 60 mm

Umístění montážních šroubů do okenních rámů blaugelb

1x Protect se seřizovacím šroubem a 2x Protect bez seřizovacího 
 šroubu – rozevření k horizontální rovině ≤ 45° a ≥ 100 mm
3 montážní šrouby do okenních rámů blaugelb
Hloubka zašroubování šroubu PP2: ≥ 210 mm

Při zajištění uvedených minimálních vzdáleností okraje může být úhel 
otevření k horizontální rovině i menší než 45°, avšak vertikální osová 
vzdálenost montážních šroubů do okenních rámů zavedených do 
 kotevního tělesa nesmí být menší než 100 mm.

Tabulka 1:
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Materiál rámu Šířka připojova-

cí spáry

Hloubka 

 zašroubování

Vnější hrana 

osazovacího 

rámu do záběru 

šroubu

Minimální délka 

seřizovacího 

šroubu při šířce 

spáry 

≤ 10 mm

Minimální délka 

seřizovacího 

šroubu při šířce 

spáry 

≤ 15 mm

Minimální délka 

seřizovacího 

šroubu při šířce 

spáry 

≤ 20 mm

Minimální délka 

seřizovacího 

šroubu při šířce 

spáry 

≤ 25 mm

Minimální délka 

seřizovacího 

šroubu při šířce 

spáry 

≤ 30 mm

Minimální délka 

seřizovacího 

šroubu při šířce 

spáry 

≤ 35 mm

Hliník ≤ 35 mm ≥ 15 mm 5 mm 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm 50 mm 60 mm

Dřevo ≤ 35 mm ≥ 35 mm 0 45 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm

Plast ≤ 35 mm ≥ 15 mm 7–12 mm 45 mm 45 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm



Příloha II:
Upevňovací body v osazovacím rámu podle směrnice ETB „Stavební prvky, které chrání proti pádu“, kategorie A
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Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.

Zasklení podle 
DIN 18008-4

P =  uchycení do kotevního základu pomocí blaugelb Protect a 
montážních šroubů do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

Toto zjednodušené schéma zobrazuje pouze bezpečnostně 
 relevantní úchyty podle směrnice ETB „Stavební prvky, 

které chrání proti pádu“
Další nezbytné upevňovací body se řídí podle běžných zásad 

kotvení.
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Příloha II:
Upevňovací body v osazovacím rámu podle směrnice ETB „Stavební prvky, které chrání proti pádu“, kategorie C2

W

S

S

W

W

C2

P
PP

P

15
0

15
0

68
2

m
ax

. 7
00

892 100100 max. 800

Zasklení podle 
DIN 18008-4

P =  uchycení do kotevního základu pomocí blaugelb Protect a 
montážních šroubů do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

Toto zjednodušené schéma zobrazuje pouze bezpečnostně 
 relevantní úchyty podle směrnice ETB „Stavební prvky, 

které chrání proti pádu“
Další nezbytné upevňovací body se řídí podle běžných zásad 

kotvení.

Patka
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Příloha II:
Upevňovací body v osazovacím rámu podle směrnice ETB „Stavební prvky, které chrání proti pádu“, kategorie C3
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Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.

Zábrana podle 
požadavku 

stavebního dozoru

P =  uchycení do kotevního základu pomocí blaugelb Protect a 
montážních šroubů do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

Toto zjednodušené schéma zobrazuje pouze bezpečnostně 
 relevantní úchyty podle směrnice ETB „Stavební prvky, 

které chrání proti pádu“
Další nezbytné upevňovací body se řídí podle běžných zásad 

kotvení.
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Příloha II:
Upevňovací body v osazovacím rámu podle směrnice ETB „Stavební prvky, které chrání proti pádu“, kombinace kategorie A, C3
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P =  uchycení do kotevního základu pomocí blaugelb Protect a 
montážních šroubů do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

Toto zjednodušené schéma zobrazuje pouze bezpečnostně 
 relevantní úchyty podle směrnice ETB „Stavební prvky, 

které chrání proti pádu“
Další nezbytné upevňovací body se řídí podle běžných zásad 

kotvení.

Zasklení podle 
DIN 18008-4

Sloupek
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Příloha II:
Upevňovací body v osazovacím rámu podle směrnice ETB „Stavební prvky, které chrání proti pádu“, kombinace kategorie A, C3 – asymetrický prvek
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Návod k montáži upevňovacího systému blaugelb Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.

P =  uchycení do kotevního základu pomocí blaugelb Protect a 
montážních šroubů do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

Toto zjednodušené schéma zobrazuje pouze bezpečnostně 
 relevantní úchyty podle směrnice ETB „Stavební prvky, 

které chrání proti pádu“
Další nezbytné upevňovací body se řídí podle běžných zásad 

kotvení.

Zasklení podle 
DIN 18008-4
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Příloha II:
Upevňovací body v osazovacím rámu podle směrnice ETB „Stavební prvky, které chrání proti pádu“, kombinace kategorie C2, A, C2
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P =  uchycení do kotevního základu pomocí blaugelb Protect a 
montážních šroubů do okenních rámů blaugelb FK-T30 7,5 x L

Toto zjednodušené schéma zobrazuje pouze bezpečnostně 
 relevantní úchyty podle směrnice ETB „Stavební prvky,  

které chrání proti pádu“
Další nezbytné upevňovací body se řídí podle běžných zásad 

kotvení.
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Vlastnosti výrobku:

Upevňovací systém blaugelb Protect je jednoduché, ale seřiditelné upevnění 
pro dřevěná, plastová a hliníková okna, které lze obvodově namontovat v 
každém potřebném upevňovacím bodu. K tomu potřebné upevňovací body 
stavebních prvků a jejich vzájemná rozteč se řídí podle obecných montáž-
ních předpisů (např. aktuální RAL „Pokyny pro instalaci, kapitola 5“) s při-
hlédnutím k hmotnosti oken a popř. očekávanému přídavnému zatížení.

Technické údaje:

Materiál: pozinkovaná pásová ocel

Rozměry: 2,5 x 30 x 100 mm
2,5 x 30 x 150 mm
2,5 x 30 x 220 mm
2,5 x 30 x 280 mm

Ø otvoru v systému Protect: 8,05 mm pro upevnění montážními šrouby 
do okenních rámů blaugelb FK-T30 

10,5 mm pro upevnění hmoždinkovým 
systémem Ø 10 mm

Délka podélného otvoru: 25 mm

Seřizovací šroub: integrovaný, otočně uložený
7,5 x 35/45/50/60/70/90 mm T30, 
bíle pozinkovaný
s nalisovanou šestihrannou maticí

Seřizování: prostřednictvím nalisované šestihranné 

matice montážním klíčem blaugelb vz 
(není součástí dodávky)

Upevnění ve stavební konstrukci: montážní šroub do okenních rámů 
 blaugelb FK-T30 x L

nebo

hmoždinkový systém Ø 10 mm

Předvrtané otvory v osazovacím rámu: Ø 5/6 mm u PVC rámu
Ø 6 mm u dřevěného rámu
Ø 5 mm u hliníkového rámu

slepý otvor, směrem k montážní spáře

Armování v osazovacím rámu (plast): nejméně 1,5 mm, sešroubování armování 
podle požadavků profilového systému

Název výrobku Jednotka balení Č. výr.

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 100/35 mm 50 ks 9072634

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 100/45 mm 50 ks 9190694

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 100/50 mm 50 ks 9072635

Název výrobku Jednotka balení Č. výr.

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 100/60 mm 50 ks 9190695

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 100/70 mm 30 ks 9072636

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 100/90 mm 30 ks 9072637
ff

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 150/35 mm 50 ks 9066758

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 150/45 mm 50 ks 9190352

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 150/50 mm 50 ks 9066759

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 150/60 mm 50 ks 9190353

Přesazený seřizovací šroub blaugelb Protect 150/70 mm 30 ks 9068749

blaugelb Protect 150/35 mm 50 ks 0428828

blaugelb Protect 150/45 mm 50 ks 9190350

blaugelb Protect 150/50 mm 50 ks 0428830

blaugelb Protect 150/60 mm 50 ks 9190351

blaugelb Protect 150/70 mm 50 ks 0428831

blaugelb Protect 150/90 mm 50 ks 0428832

blaugelb Protect 150/ bez seřizovacího šroubu 50 ks 0428833

blaugelb Protect 220/35 mm 25 ks 0428834

blaugelb Protect 220/50 mm 25 ks 0428835

blaugelb Protect 220/70 mm 25 ks 0428836

blaugelb Protect 220/90 mm 25 ks 0428837

blaugelb Protect 280/35 mm 25 ks 0428838

blaugelb Protect 280/50 mm 25 ks 0428839

blaugelb Protect 280/70 mm 25 ks 0428840

blaugelb Protect 280/90 mm 25 ks 0428841

Montážní klíč blaugelb Protect vz 1 ks 9205757

blaugelb

Upevňovací systém Protect
Testovaná bezpečnost pro dobrý pocit.
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