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Návod k použití a montáži překližkové lezecké struktury MAKAK 
 
1. Použití 
Překližkové lezecké struktury MAKAK jsou určeny výhradně pro trénink volného lezení na vnitřních i 
venkovních lezeckých stěnách (dle EN 12 572:1). Při venkovním použití však musí být překližková 
lezecká struktura chráněna nejen před přímým deštěm, ale před i stékající dešťovou vodou. 
 
2. Konstrukce 
Překližkové lezecké struktury MAKAK jsou vyrobeny z voděodolné 18 mm silné překližky opatřené 
protiskluzovým povrchem a natřené zdravotně nezávadnou vodou ředitelnou barvou (dle ČSN EN ISO 
16000-9).  
 
3. Připevnění 
Připevnění k plášti lezecké stěny se provádí odpovídajícím počtem samořezných šroubů o velikosti 
5x55 mm. Délka šroubu pro uchycení struktury k plášti lezecké stěny musí být taková, aby šroub 
přesahoval zadní plochu struktury minimálně o dvojnásobek tloušťky opláštění lezecké stěny. 
 
4. Montážní postup 
Podmínkou pro uchycení lezecké struktury je rovný povrch pod celou dosedací plochou. Lezeckou 
strukturu na opláštění lezecké stěny nejprve přichyťte vhodnými samořeznými šrouby, které však 
zcela nedotahujte! Teprve po umístění všech šroubů je postupně dotáhněte, a to křížem přes 
úhlopříčku struktury. Maximální utahovací moment šroubů pro připevnění struktury je 20 Nm. 
 
5. Údržba a kontrola 
Čištění lezecké struktury se provádí pomocí nekovového kartáče. Při silném znečištění lze použít i 
teplou vodu (do 50 °C) s běžnými či speciálními čistícími prostředky. Při údržbě je nutno provést i 
vizuální kontrolu lezecké struktury. Pokud jeví známky poškození (praskliny, částečné odlomení atd.), 
nesmí se dále používat. Jakékoli opravy či úpravy poškozených struktur nejsou povoleny. 
 
6. Certifikace 
Struktury jsou natřeny barvou splňující požadavky normy ČSN EN 71-3 – bezpečnost hraček z hlediska 
migrování některých prvků. 
 
7. Záruka 
Na všechny lezecké struktury MAKAK se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. 
 
8. Likvidace 
Poškozenou či vyřazenou lezeckou strukturu lze umístit do popelnic či kontejnerů na směsný odpad. 
 
9. Bezpečnost 
• Výrobce neodpovídá za žádné škody a úrazy způsobené používáním a montáží tohoto výrobku 
• Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním výrobku 
 

! 
 
Vezměte na vědomí, že horolezectví je rizikový sport. Při jeho provozování vždy řádně 
používejte osobní ochranné a jistící pomůcky zabraňující zraněním při případnému pádu. 
 

 
10. Výrobce 

MAKAK climbing, s.r.o. 
Liberecká 480/104, 46601 Jablonec nad Nisou, 
 
Telefon: +420 483 318 359 
E-mail:  info@makak.cz 
Web:  www.makak.cz 

 


