Dopravní značení

Ohrazení kanálů

Jelikož se převážná část kanalizace nachází na vozovkách a při opravách je potřeba zajistit bezpečnost jak pracovníků,
tak i řidičů, je potřeba toto místo řádně označit. K tomuto účelu slouží čtverhranné ohraničení tohoto místa. Je vyrobeno z
hliníku a zábrana je potažena retro reflexní fólií.
Obj.č.
•

19990
o
o

délka pole je 1,20 m
výška je 1,00 m

Směrové desky

Je vyrobena z umělé hmoty, oboustranně reflexní. Deska je vyztužena hliníkovou výztuží.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reflexní fólie 3M z obou stran
stabilní deska z plastu
lehce vrstvitelné
vrchní ukončení pr. 42 mm pro připevnění světel
jednoduché ustavení do podstavce pro směrové desky
jackelová noha 60 x 60
podstavec pod směrovou desku BAST s pojistkou
paleta pro směrové desky
sklopná směrová deska
paleta na sklopné směrové desky
Obj.č.

•
•

19030 Směrová deska MUBA
19310 Směrová deska s pojistkou BASt

Dopravní kužely

Pro odklonění dopravy, rozdělení jízdních pruhů, upozornění na blížící se nebezpečí a jinou nenadálou situaci na
silnici použijeme dopravní kužely.
Obj.č.
•
•
•
•

19470 Výška 32 cm červený se světélkujícími pruhy na denním světle
19471 Výška 50 cm červený se světélkujícími pruhy na denním světle
19480 Výška 50 cm BASt. zkušební číslo 95 3 F01
19481 Výška 75 cm BASt. zkušební číslo 95 3 S02

Výstražná lampa

Pro zajištění bezpečného provozu na komunikacích je potřeba zajistit různé překážky, výkopy a nečekané situace
dopravním značením. Tyto však musí být dobře viditelné hlavně za snížené viditelnosti. K tomuto účelu slouží výstražná
světla. Pro úsporu baterií jsou vybaveny soumrakovými čidly, takže se zapínají až se soumrakem. Světla se montují na
směrové desky Obj.č. 19330 nebo na Obj.č. 19030.
Obj.č.
•

19450

Směrové desky sklopné

Na této směrové desce, oboustranné je sklopně připevněn podstavec, který při sklopení zajistí stabilitu směrové desky.
Směrová deska je lehká do ruky, jedním tahem je postavená, plast je odolný proti soli, oleji a mrazu. Fólie je Typu 1a
skladují se v přepravním boxu Obj.č. 19341.
Obj.č.
•

19340
o
o
o

Rozměr základny 670 x 310 x 45 mm
Rozměr desly 750 x 187 mm
Váha 11,70 kg

Podstavec pod směrovou desku

Tento podstavec je vyroben z plastu a díky několika otvorům, které v této desce jsou, je jeho uplatnění daleko vyšší.
Na horní ploše jsou vylisovány výstupky pro lepší stabilitu při vrstvení. Pro uskladnění je možno desky naskládat do
specielní palety obj.č.19654.
Obj.č.
•

19650
V desce jsou tyto otvory
o
o
o
o

60 x 60
40 x 40
pr. 42 mm 1 x
pr. 43 mm 2 x

Ploty a zábrany - Lehké zábrany

Pro rychlé oplocení nebo ohrazení prostoru. Mají dobrou stabilitu a proto není nutné ustavovat je do betonových patek
nebo jiných těžkých podstavců. Zábrana je lehká a skladná. Povrchová úprava, žárový zinek.
Obj.č.
•

19910
o
o
o

Délka 2,50 m
Výška 1,00 m
Váha 12,00 kg

Ploty a zábrany - Těžké zábrany

Slouží k rychlému oplocení nebo ohrazení prostoru. Pro jejich montáž není třeba dalších stavebních dílů, jsou stabilní
a masivní. Díky nestejné velikosti stabilizačních nohou je lze stavět i do rohu. Horní část zábrany je na jedné straně opatřena
očkem a na druhé zalomeným háčkem a to z důvodu, aby při namontování byla ztížena možnost rozebrání. Pro přepravu a
manipulaci lze použít paletu.
Obj.č.
•

19880
o
o
o

Délka 2,50 m
Výška 1,10 m
Váha 22,00 kg

Obj.č.
•
•

19930 Paleta na těžké zábrany
19931 Nástavec na paletu pro lehké zábrany

Ploty a zábrany - Policejní zábrany

Policejní zábrana je velice stabilní a pevná konstrukce. Sklopením stabilizační desky a zaháknutím háčků do oček na
zábraně vznikne velice pevný zátaras. Rozmístění zábran je velice rychlé a díky sklopenému podstavci i skladné.
Obj.č.
•

19940
o
o
o

Délka 2,30 m
Výška 1,08 m
Váha 50,00 kg

Podchod pro chodce

Tam, kde potřebujete zajistit bezpečnost chodců proti padajícím předmětům nebo bezpečnou chůzi na frekventované
silnici, můžete postavit průchod pro chodce. Stěny průchodu ochrání chodce proti odletujícím předmětům nebo rozstřiku
kaluží.

Rychlá a jednotuchá montáž.

Svěrky na dopravní značky - ocelové upínače na značky

Jsou určené převážně na jackelový profil 40 x 40 mm. Upínač je galvanicky pozinkovaný. Vložením vložky lze upínač
použít i pro kruhovou trubku.
Obj.č.
•
•
•

19820 Upínač pro jackel
19850 Upínač pro jackel a zábranu
19820 Vložka pro kruhovou trubku

Svěrky na dopravní značky - ocelová svěrka pro dřevěnou zábranu

Je určena pro dřevěnou červenobílou zábranu. Upíná se čtyřhranné nebo kulaté trubky o průměru 42 mm určené pro
značky a zábrany. Trubky se ustavují do podstavců pro směrové desky Obj.č. 19650.
Obj.č.
•

19980

Svěrky na dopravní značky - umělohmotné upínače na značky

Jsou určeny pro čtyřhranný jackelový profil 40 x 40 mm, ale i pro kruhovou trubku průměr 40 mm. Jsou vyrobeny z
tvrzeného plastu, závit pro upínací šroub je mosazný a zalisovaný do umělé hmoty.
Obj.č.
•
•
•

19690 Pro kruhovou trubku
19850 Pro čtyřhrannou trubku
19820 Pro čtyřhrannou trubku, sklopný

