
 

Katalogový list 

Madla do sprch 
 

Popis 
Madlo ve sprchovém koutě je mnohdy 
nezbytnou pomůckou k bezpečnému pohybu pro 
obtížně se pohybujícího člověka. Zejména kluzké 
prostředí sprchy ke prostředí se zvýšeným 
rizikem uklouznutí. Madlo ve sprše mnohdy ocení 
všichni, bez rozdílu pohyblivosti. Madla do sprch 
se vyrábí ve dvou variantách, rohové madlo či 
rohové madlo s opěrou. 
 
Madlo, (držadlo) se vyrábí v povrchových úpravách  

• Bílá, komaxitovaná 
• Lesklá 
• Kartáčovaná ( matná ) 

 

Kompletní dodávka 

• Madlo ( držadlo )  
• Upevňovací materiál 

 

Typová provedení 
 

• R1020101 Madlo sprchy rohové hladké 

• R1020103 Madlo sprchy rohové brus 

• R1020104 Madlo sprchy rohové bílé 

• R1020105 Madlo sprchy rohové hladké + krytky 

• R1020107 Madlo sprchy rohové brus + krytky 

• R1026111 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou P hladké 

• R1026113 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou P brus 

• R1026115 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou P hladké + krytky 

• R1026117 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou P brus + krytky 

• R1026121 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou L hladké 

• R1026123 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou L brus 

• R1026125 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou L hladké + krytky 

• R1026127 Madlo sprchy s hl.svisl. opěrou L brus + krytky 
 

Technické detaily 

• Rohové madlo do sprchy:  
o Rozměry: 672x672 mm;  
o Nerez trubka: d=32 mm;  

Rohové madlo do sprchy s opěrou 

Rohové madlo do sprchy 
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• Rohové madlo do sprchy s opěrou:  
o Rozměry: 672x672x1100 mm;  
o Nerez trubka: d=32 mm;  

 

Požadavky na stavební připravenost 
 

K montáži použijte vrták odpovídajícího průměru, dle přiložených hmoždinek. Pro 

připevnění na stěnu, pomocí přiložených vrutů a hmoždinek, je nutno využít 
všechny kotevní otvory. 
 
Přiložený kotevní materiál je určen pro dostatečně únosné stěny (plná cihla, beton). 

Pro stěny z jiných materiálů je nutno zvolit odpovídající kotevní materiál.  

 
 

Schéma 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Údržba 
 
Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem. 

Rohové madlo do sprchy s opěrou 

Rohové madlo do sprchy 
 


