
ZÁBRANY A VÝSTRAŽNÉ   
ZNAČENIE

PREHĽADOVÝ

KATALÓG



■ Vynikajúca ochrana pri náraze z polyuretánu (PU)
■ Určená pre vonkajšie i vnútorné použitie
■ Čierno / žlté výstražné značenie
■ Extra červené výstražné značenie
■ Vhodné pre potravinársky a farmaceutický

priemysel
■ Veľmi vysoká absorpcia energie
■ Upevnenie pomocou zemných kotiev (pozinkované

alebo z nerezovej ocele)

RAMBOWL Ochrana pri náraze



Stĺpiky

Ochrana RAMBOWL sa používajú pri vjazde 
a výjazde z parkovísk, veľkoobchodov a pre 

ochranu strojov.

Kat.č. P50-70
Kat.č. P50-60

Kat.č. P50-50

Oblúkové nárazníky Hoop
Priemer 80 mm

Kat.č. P30-10
Kat.č. P30-20

Kat.č. P30-40

Kat.č. P60-10            Kat.č. P60-20 Kat.č. P60-30     

Kat.č. 
P50-70

Kat.č.
P50-60

Ø 273 mm Ø 159 mm
Výška 1000 mm
Váha: 

80,2 kg
Váha: 

27,7 kg
Polyuretán s oceľovým 

jadrom

Tyčové  nárazníky

■ 7 rôznych veľkostí
■ Základová platňa

140 x 140 x 20
mm

■ 3 rôzne veľkosti
■ Základová platňa

150 x 80 x 20 mm



prod UFSSG-100

Dĺžka nosníkov 
500 - 2000 mm 
Kat.č. B-50, B-75, 
B-100, B-120, 
B-135, B-150, 
B-200

Bezpečnostná zábrana

■ TÜV osvedčená kvalita
■ Štandardný systém,

jednoduchá inštalácia
■ Efektívne riešenie

pre ochranu tovaru,
strojov a stavebných konštrukcií proti
poškodeniu nárazom

■  K dispozícii v dvoch verziách:
pre vnútorné použitie ošetrené
práškovou farbou a vonkajšie použitie
Galvanizované a ošetrené práškovou
farbou

 ■  Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele

Stĺp 100 cm: Koncový, 
stredový, rohový 
Kat.č. PE-100, PW-100,
PM-100

Ochrana z ocele

Stĺpik 50 cm: 
Koncový, stredový, 
rohový 
Kat.č.. PE-50, 
PW-50, PM-50

Proti-podjazdová ochrana

■ Dĺžky: 380, 880, 1080,
1230, 1380, 1880 mm

■ Montované upevnením
na spodný nosník
bezpečnostnej  zábrany

 Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele 

PW-50, PM-50

práškovou farbou a vonkajšie použitie 

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 
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Rôzne RAL-farby 

Sonderplanungen auf 
Anfrage möglich!

Stĺp 100 cm: Koncový, 

Kat.č. PE-100, PW-100,
PM-100

Ochranné pletivo

Pre bezpečnostnú zábranu
K dispozícii vo veľkostiach 
od 500 mm do 2000 mm

XL stĺpik

       Pre bezpečnostnú 
zábranu 

Výška: 1200 mm

XL-Post
Kat. č. PW-XL+120

     Rozširovacie moduly / Špeciálne riešenia

Komplexná ochrana nebezpečných, výrobných a 
skladových priestorov

Moduly môžu byť integrované na nových, alebo 
inštalované už na existujúcich bezpečnostných zábranách

Informačná tabuľa

Pre inštaláciu zrkadla 
alebo informačnej 

tabule Podperný stĺp
Stĺpik Ø60mm 

Výška:1200mm 

Informačná tabuľa

Pre montáž na vrchnú 
časť bezpečnostnej 

zábrany
Výška: 800 mm

Kontrolný bod zrkadlo

Zvyšuje bezpečnosť 
žlto/ čierny rám

Vrátane upevnenia

Informačná tabuľa

Kat. č. DSSG-100



Možné dodanie v rôznych RAL farbách

Individual sizes available 
on request

Art. No. SWTSG-

Posuvná brána z ocele

■ Pre inštaláciu s TÜV osvedčenými
bezpečnostnými zábranami

■ Ideálne riešenie pre priechody
■  Priechodové cesty: až do 3,0 m šírky
■  Jedna sada, obsahuje jednu samostatnú

bránu a predmontovanú zábranu, poskytuje
priechod min. 1000 mm

■  Veľkosti: šírka  prechodu 1000 mm alebo
1500 mm

Otočná brána z ocele

■ Pre inštaláciu s TÜV osvedčenými bezpečnostnými
zábranami

■ Pružinový uzatvárací systém
zaisťuje, že brána je zavretá
po celú dobu

■ Šírka priechodu: 850 mm
■  Tento produkt je možné kombinovať s TÜV osvedčenými

nosníkmi a stĺpikmi

Kat. č. SWTSG-

Kat. č. SBTSG-150

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Otočná brána, samozatváracia

■ Pre inštaláciu s TÜV osvedčenou
bezpečnostnou zábranou

■  Dvere sa automaticky zatvárajú
■  Šírka prechodu: 2000 mm
■  Dvierka môžu byť inštalované na

bezpečnostnú zábranu alebo stojace samostatne

Kat. č. STSG-

Odkladací box

■ Pre zavesenie na nosník
TUV-osvedčeného
bezpečnostného zábradlia

■ Veľkosť: 125 x 250 x 100
mm Kat. č. LBSG-

NOVINKA



Stĺpik so sťahovacími klapkami

■ Pre inštaláciu s TÜV osvedčenými
bezpečnostnými zábranami alebo samostatne
stojace

■ Inštalácia na miestach, kde je nevyhnutné
dočasne zabezpečiť prístup pre údržbárske
práce

■  Jednoduché odstránenie nosníkov

Modely

■ Výška: 1000 mm
■  Koncové, stredové a

rohové stĺpiky
■  Stredové stĺpiky sú

dostupné so
záklopkami na jednej
strane na upevnenie
nosníka  a na druhej
strane pomocou
skrutiek.

Kat. č PWE-100, PMES-100, 
PME-100 and PEE-100

NOVINKA

Široká škála RAL farieb

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



rôzne  RAL farby

Stiahnuteľná magnetická pásková zábrana 

 Magnet 90 N sily

50 mm široká páska  

Dostupná v červeno / bielej

alebo žlto / čiernej 

Magnet s háčikom

■ 30 kg magnetická sila
■  Vyrobené z NdFeB (neodým /

železo / zliatina bóru)
■ Povrchová vrstva: NiCuNi (nikel)
■  Kat. č TOMA + ZIH

Povrchová vrstva: NiCuNi (nikel)
 Kat. č TOMA + ZIH 

Kat. č. MGB-GS

 Kat. č E-SG, RH-SG100, W-SG

Kat. č VE-SG
Modulárny rohový stĺpik

270° rotačný

Nosníky, dĺžka 500, 1000
a 1500 mm

Modulárna bezpečnostná zábrana Ø 48 mm

 Rozdelenie cesty a chodníka  žlto / čiernou 
farbou pre lepšiu viditeľnosť

Jednoduché spájanie
Rohový stĺpik 

2 magnety

1 magnet



S dvomi kolieskami 
Kat. č 70-40R

ROZŤAHOVACIE ZÁBRANY

s kolieskami
a upevnením na 
stenu Kat. č 70-20W

70-10 70-40

3,6 m x 1,0 m 
13 kg

4,0 m x 1,0 m 
20 kg

Špeciálne veľkosti sú možné 
na vyžiadanie

rôzne RAL-farby

■ TÜV osvedčená kvalita
■ Rýchle a jednoduché ohradenie priestoru s

nebezpečenstvom
■ Priestorovo úsporné uskladnenie
■ Pojazdné kolieska a montáž na stenu/ stĺpik
■ Farby červeno / biela alebo čierno / žltá
■ Dĺžka pri max.roztiahnutí: 3,6 m alebo 4,0 m
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70-10R 70-40R

3,6 m x 1,0 m 
14,6 kg

4,0 m x 1,0 m 
22,2 kg

Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie

70-20W 70-30W

4,0 m x 1,0 m 
21,6 kg

3,6 m x 1,0 m 
14,3 kg

Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie

Kat. č. 70-115

Detailný 
obrázok

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Rozťahovacia zábrana so 
stĺpikom alebo mobilnou 
podložkou 

70-100 70-65

4,0 m x 1,0 m 
25,5 kg

3,6 m x 1,0 m 
18,4 kg

Špeciálne veľkosti sú  možné 
na vyžiadanie

        70-85   70-80

3,6 m x 1,0 m 
22,7 kg

4,0 m x 1,0 m 
30,0 kg

Špeciálne veľkosti sú možné 
na vyžiadanie

■ TÜV osvedčená kvalita
■ Stĺpik: 1000 mm výška, Ø 60 mm
■ Mobilná podložka: 7 kg, priemer 370

mm
■ Farby červeno / biela alebo čierno / žltá
■ Dĺžka pri max. roztiahnutí: 3,6 m alebo 4,0 m

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



      KIT 70-95    KIT 70-110

3,6 m x 1,0  
15,2 kg

4,0 m x 1,0 m 
22,9 kg

Špeciálne veľkosti sú možné 
na vyžiadanie

Možnosť spo-
jenia/zámeny 
s bezpečnost-
nou zábranou 
–
KIT SG 70-40

4,0 m x 1,0 m 
23,0 kg

Špeciálne 
veľkosti sú 
možné na 
vyžiadanie

Rozťahovacia zábrana Kit pre 
montáž na stojacom stĺpiku 

      KIT 70-60        KIT 70-65

4,0 m x 1,0 m 
23,2 kg

3,6 m x 1,0 m 
15,2 kg

Špeciálne veľkosti sú možné 
na vyžiadanie

Obrázok: upevnenia

rôzne RAL 
farby



Sada rozťahovacej zábrany so 
základovým podstavcom

70-130

2 x 8000 mm

■ Silná oceľová rozpínacia zábrana pre
vysokú stabilitu bez montáže na podlahu

■ Dve veľkosti: 2 x 2000 mm alebo 2 x
8000 mm

■ TÜV osvedčená kvalita
■ Rýchle a jednoduché ohradenie priestoru s

nebezpečenstvom
■ S pevným základovým podstavcom 400 x 300 mm
■ s oceľovou plochou 40 x 5 mm
■ Spojovací článok uprostred s držiakom na dokument

veľkosti A4
■ S guličkovým ložiskom, samosvornými

maticami a rukoväťou
■ Farby červeno / biela alebo čierno / žltá

Rozťahovacia zábrana Trolley

rôzne  RAL- farby70-115

2 x 2000 mm



    70-150

2 x 2000 mm

Jednoduchá manipulácia

Rozťahovacia zábrana Trolley
2 x 180 ° otočné rozťahovacie zábrany
Každá 2000 mm dlhá pri max. roztiahnutí

So skrinkou na náradie a výstražným trojuholníkom
 (k dispozícii je aj obdĺžniková tabuľka)

Výška 1500 mm

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Oceľová ochrana proti nárazu

■ TÜV osvedčená kvalita
■ Dobre viditeľná vďaka žlto/čiernemu

prevedeniu
■  Obručová ochrana je ohnutá, nie zváraná
■  Dodanie s podlahovými kotvami

Parametre obručovej ochrany

■ Ø rúrky 76 mm
■  Voľba veľkostí:

Výška: 350 mm, 600 mm alebo 1200 mm
Šírka: 375 mm, 750 mm alebo 1000 mm

Customized 
products are 

possible!

Rôzne- RAL 
farby 

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 
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30-10 30-20 30-40

H 350 mm H 350 mm H 600 mm
6,9 kg 8,5 kg 11,5 kg



Ochranné nosniky proti kolízii 

Ø rúrka 76 mm 
Dĺžky: 400 mm, 800 mm 

alebo 1200 mm
Kotviaca platňa 120 x 195 mm  

Pozinkované s práškovým  nástrekom
pre vnútorné i vonkajšie použitie

Rôzne- RAL 

 60-10       60-20     60-30

400 mm       800 mm   1200 mm

Stĺpiky

Pre montáž na 
podlahu 

Výška 1200 mm 
Pozinkované 
s práškovým 

nástrekom  pre 
vonkajšie použitie 

50-40 50-25 50-10

Ø 159 mm Ø 89 mm Ø 76 mm
23,4 kg            9,9 kg              8,3 kg

50-20 50-30

Ø 76 mm 
9,4 kg

Ø 159 mm
23,4 kg

Pre zapustenie do betonu
výška 1600 mm

 



Rôzne RAL-
farby

Obručová ochrana 

30-30-U

1000 mm

40-50-UW

Zbrojný 600 mm

Obručová ochrana s chráničom proti podjazdu

■ Ø rúrky 76 mm
■  Voľba veľkosti:
■ Výška: 350 mm,

alebo 600 mm
■  Šírka: 750 mm

alebo 1000 mm
Rohová ochrana s chráničom proti podbehnutiu

■  Ø rúrky 76 mm
■  Výška: 1000 mm
■  Ramená: 300 mm, 600 mm,  

900 mm alebo 1200 mm

Rohová ochrana

■ Ø rúrky 76 mm
■ Ramená: 600 mm
■ Výška: 350 mm, 600

mm alebo 1200 mm
■ Vonkajšie použitie: s

práškovým nástrekom
a pozinkovaná alebo
vnútorné použitie: s
práškovým nástrekom

Kat. č. 
40-10
40-20
40-30

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Rôzne RAL-

rôzne RAL-
farby

Modulová ochrana na stenu

Na ochranu vnútorného rohu
Rohy na ochranu stien, výška 140 mm, šírka 
180 mm, Ø 76 mm, pre montáž na podlahu, na 
vonkajšie aj vnútorné použitie, 90 ° vnútorný 
roh, žlto / čierne výstražné značenie

Na ochranu vonkajšieho rohu
Rohy na ochranu stien, výška 140 mm, šírka 
180 mm, Ø 76 mm, pre montáž na podlahu, na 
vonkajšie aj vnútorné použitie, 90 ° vonkajší 
roh, žlto / čierne výstražné značenie

Ochrana na stenu

Ø rúrky 76 mm
Dĺžka 500 mm, alebo 1000 
mm Modulový produkt: 
rovné a rohové prvky
Vonkajšie použitie: práškový 
nástrek
a pozinkované
Vnútorné použitie: práškový 
nástrek

Obrázok: ľavá 
vnútorná 

rohová ochra-
na 

180

14
0

30

Obrázok: pohľad z bokunástrek

Kat. č. 80-500-WRI Kat. č. 80-1000-WRI

Kat. č. 80-500-WLI Kat. č. 80-1000-WLI

Kat. č. 80-500-WRA Kat. č. 80-100-WRA

Kat. č. 80-500-WLA Kat. č. 80-100-WLA

Kat. č. 80-1000, 
1000 mm

Kat. č. 80-500, 500 mm



NEW
Kat. č.     

6255, U

vnútorná  
160 mm
vnútorná           

160 mm

Nájazdová ochrana

Regálová ochrana

■ Hrúbka materiálu: 5 mm
■ Výška: 400 mm
■ V tvare L, tvar U so žlto / čiernym výstražným značením
■  TÜV osvedčené

6260, L

400 mm

Kat. č. 
6250, U

vnútorná  
125  mm

RS-1000

1000 mm

Výšková  zábrana

Ochrana rúriek a káblov

■ Na ochranu rúriek až do Ø 200 mm
■ Šírka: 300 mm
■ Výška: 500 mm alebo 1000 mm
■ Vnútorná šírka: 290 mm, hĺbka 230 mm
■ Vonkajšie použitie: práškový nástrek a pozinkované
■ Vnútorné použitie: práškový nástrek

Kat. č. 
RS-500
RS-1000

vnútorná           

125 mm

rôzne- RAL-
farby

Customized 
products are 

possible!

NOVINKA

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Výšková  zábrana

Výška obmedzovača 

Šírka: 2400 mm
Nastaviteľná výška 350 - 700 mm Zabezpečuje 

nakladacie/vykladacie priestory
Pozinkovaný a s práškovým nástrekom

Jedinečné riešenie na ochranu proti poškodeniu
Dĺžka: 2400 mm, výška zábradlia: 300 mm 
Nastaviteľná výška: min. 436 mm a max. 516 mm 
Montáž s podlahovými kotvami, 4 podstavce

Výškovo nastaviteľné ochranné zábradlie

Kat. č. HVA-2400

125 mm

rôzne- RAL-

Kat. č. HGB-2400



Vozík na podlahové značenie

Kat. č. BMG

Valce 50 - 75 
mm

Podlahová páska

■ Valce 50 - 75 mm široké
■ Jednoduché a presné značenie podlahy
■ S rukoväťou

Vyrobené z PVC alebo kovu

■ Vyrobené z PVC v žltej alebo žlto / čiernej v
šírke 50 mm alebo 75 mm, dĺžka 33 m

■ Kovová páska, žltá, 100 mm široká a 1,5 m
alebo 6,0 m dlhá



Kat. č. 6270

Regálová ochrana

Ochrana koncov regálov

Výber modulov na inštaláciu podľa 
požiadaviek zákazníka 
Nastavenie doľava alebo doprava: 1230 mm 
dlhá, 400/200 mm vysoká, 
Kat. č. ME-SET-R alebo  -L 

Ochrana dlhých paliet

Pre ochranu tovaru na paletách

Šírka 860 mm 
Výška 400 mm 
Dĺžka nôh 200 mm
Práškový nástrek pre vnútorné použitie 
Upevnenie na zem nie je potrebné, ochrana 
je zabezpečená vďaka hmotnosti palety s 
materialom

NEW

Kat. č. ME-F-R

Kat. č. ME-V-R

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 

Kat. č. ME-SET-R



Ochrana pilierov z ocele

Kat. č. SRR-500-

Vyrábané v 2 kusoch

■ Pre stĺpiky max. 40 x 40 cm
■ Šírka 520 mm
■ Výška 600 mm
■  Vonkajšie použitie: práškový

nástrek a pozinkované
■  Vnútorné použitie: práškový

nástrek
■  Žlto / čierne výstražné

značenie

Ochrana potrubia/rúr

Kat. č. RS-500 and 
RS-1000

■ Pre potrubia max. 200 mm
■ Vnútorná šírka 290 mm
■ Výška 500 mm a 1000 mm
■ Hĺbka 230 mm
■  Vonkajšie použitie: práškový nástrek a

pozinkované
■  Vnútorné použitie: práškový nástrek
■  Žlto / čierne výstražné značenie

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka!

Kat. č. SRR-500-



Stĺpikové tyčeSada vymedzovacích stĺpikov na reťaz

Prepravný stojan a sada stĺpikov 
na reťaz

■ 6 oceľových stĺpikov: priemer 60 mm, výška 1000 mm,
s očkami

■ 6 mobilných podstavcov: 7 kg, Ø každého
370 mm

■ 25 m polyetylénová reťaz, Ø 6 mm
■ Prepravný stojan s podperou- viď nižšie

■ Set obsahuje prepravný stojan, 6
oceľových stĺpikov, 6 podstavcov a
25 m reťaz

■ Umožňuje prepravenie bez námahy
a šetrí priestor

Kat. č. KPS-RW

Kat. č. KPS-GS

Kat. č. KPS-TG-GS Kat. č. KPS-TG-RW



Stĺpikové tyče

Prepravný stojan a sada stĺpikov 
na reťaz

■ 6 oceľových stĺpikov: priemer 60 mm, výška 1000 mm,  
s očkami

■ 6 mobilných podstavcov: 7 kg, Ø každého
370 mm

■ 25 m polyetylénová reťaz, Ø 6 mm
■ Prepravný stojan s podperou- viď nižšie

Kat. č. KPS-GS

rôzne RAL-
farby 

■ Výška: 1000 mm alebo
1400 mm

■ Pozinkované s práškovým
nástrekom pre vonkajšie
použitie alebo s
práškovým nástrekom pre
vnútorné použitie

■ Ø 60 mm, alebo štvorec
(70x70 mm)

■ S očkami alebo bez

Stĺpiky 
s podstavcom
alebo na zapustenie do betónu

   

Kat. č. 30-00 
Mobilný podstavec 
pre dočasnú inštaláciu

Ka
t. 

č.
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Kat. č. 20-10 až Kat. č. 20-80

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Kat. č. 20005, 2 part

Kat. č. 20006, threefold

Výška 800 mm, Šírka:
2000, alebo 3000 
mm,
Hrúbka 30 mm

PE sada ľahkých vymedzovacích stĺpikov na reťaz

Kat. č. SET-LKP-GS

Kat. č. SET-LKP-RW

Ochranná ohrada, 2 alebo 3 časti

■ Žltá s RA-1 výstražnou fóliou
■ Rozťahovacia – klipové svorky
■ Jednoduchá preprava a úsporné skladovanie

■ 6 stĺpikov: Ø 40 mm, výška 860 mm
■ 6 podstavcov: každý 1,0 kg, 265 mm x 265 mm
■ 10 m polyetylénová reťaz, Ø 6 mm
■ K dispozícii v žlto / čiernej alebo červeno / bielej

(Kat. č. SET-LKP-GS alebo Kat. č. SET-LKP-RW)



Ochranné ploty

Kat. č. SET-LKP-GS

Kat. č. 20007, šedá

Žltá, biela alebo sivá
Žlté a biele modely s RA1 výstražnou fóliou

Rozmery: 2000 x 1000 x 50 mm
360 ° otočiteľná nožicka

Kat. č. 20002

Kat. č. 20001

Skladový a prepravný regál

Vrátane 15 žltých alebo bielych ochranných plotov
Stohovatelné
Pozinkovaný

Vrátane 15 žltých alebo bielych ochranných plotov
   Stohovatelné

Kat. č. VE-LTG-20001

Kat. č. LTG-AG

2 x Kat. č. VE-LTG-20002

NOVINKA



 Kat. č. 20020

Záťaž až do 40t 

Pohľad zboku

Kat. č. 20070

Kat. č. 20025

300 mm 

680 mm 830 mm 
Kat. č. 20075

830 mm 680 mm 

830 mm 

300 mm 830 mm 

■ Chrániče hadíc a káblov sú vyrobené z žltej a čiernej
gumy

■ Pre káble do Ø 75 mm
■ Jednoduchá inštalácia jednou osobou
■ Šírka: 300 mm alebo 680 mm
■ Dĺžka 830 mm

Ochrana káblov



680 mm

m 

Kat. č. 20012, 20014 
alebo 20010

NOVINKA

Kat. č. 20010

Pohľad zboku

pre 1 x Ø 40 mm
2 x Ø 20 mm
hadice

Hadicový a káblový mostík v žltej alebo čiernej L 1200
mm alebo L 1500 mm v žltej
Flexibilná a odolná ochrana hadice a kábla
Pre káble alebo hadice 2 x Ø 20 mm a 1 x Ø 40 mm
Odoláva hmotnosti 40 ton
Rýchle a efektívne riešenie
Nevyžaduje sa žiadna montáž
na podlahu

Kat. č. BSR100
Kat. č. BSR150

Rampa

Vyrobená z tvrdej gumy 
Dodávaná so žltou refl exnou fóliou

Veľkosť: 100 mm alebo 150 mm
Dĺžka: 600 mm 
Šírka: 300 mm 

2 káblové tunely: 1x 25 mm, 1 x 3 mm

Kat. č. BSR100

Odolá záťaži až do 40t

Rampa



■ Vysoko odolné veko z PE (Polyetylén)
■ S rukoväťou
■ Roztiahnuteľný podľa potreby
■ Vyrobené z čiernej recyklovateľnej gumy
■ 4 diery
■ Vysokozaťažiteľný

Protège cable avec couvercle

Kat. č. 200D5K, dĺžka 900 
mm, 5 tunelov 35 mm

Kat. č. 200D3K, dĺžka 900 mm, 3 
tunely 50 mm

s rukoväťou

Kat. č. 200D2K, dĺžka 980 mm 2 
tunely 2 x 30 

Káblový mostík s vekom

Zadná strana so 
spojkami

NOVINKA



Kat. č. 200D5K, dĺžka 900 Kat. č. 200D3K, dĺžka 900 mm, 3

Flexibilné stĺpiky

Kat. č. FP450, 
FP1000, FP750

Kat. č.
FP750S, 
FP1000S

■ Vyrobené z polyuretánu
■ Naklonenie 360 °
■ Samozdvíhací
■ Výstražné značenie - oranžové

stĺpiky dodávané s refl exnou fóliou
■ Veľkosť: 450 mm, 750 mm alebo

1000 mm vysoké, Ø 80 mm
■ NOVINKA: 6 kusový set, s reťazou

a spojkami

Sada 6 stĺpikov

6 stĺpikov, výška 750 
mm, alebo 1000 

mm so žlto / čiernou 
reťazou 10,0 m a 6 a 

spojkami 

Kat. č.
SET-FP-GS-750

spojkami 

Kat. č.
SET-FP-GS-1000

NOVINKA

Vyrobené z polyuretánu



Spomaľovací prah

Žlto a čierna guma
Vnútorná časť: jeden reflektor na   každej strane

Výška 50 mm = odporúčaná max. rýchlosť 20 km / h
Výška 75 mm = odporúčaná max. rýchlosť 10 km / h

Kat. č.  
SB750,

SB1000

s odnímateľným podstavcom

■ Vyrobený z červeného polyetylénu
■ S refl exnou fóliou
■ Naklonenie 360°
■ Samozdvíhací stĺpik
■ Výška: 750 mm alebo 1000 mm,
■ Stĺpik  Ø 75 mm
■ Podstavec Ø 275 mm

Flexibilný PE stĺpik

SB1000

Vyrobený z červeného polyetylénu

Kat. č. SB1000

detailný pohľad



Kat. č.   PS90

Parkovací doraz

Čierny so žltou refl exnou fóliou
Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Montáž na zem
Rozmery: 900 alebo 1800 mm dlhý, 152 mm 

široký, 102 mm vysoký

Kat. č. PS180

Kat. č. 45011

Kat. č. 45010
Kat. č. 45031

Spomaľovací prah

Samo-spájajuci
Žlto a čierna guma

Vnútorná časť: jeden refl ektor na   každej strane
Výška 50 mm = odporúčaná max. rýchlosť 20 km / h 
Výška 75 mm = odporúčaná max. rýchlosť 10 km / h



Sklopné parkovacie stĺpiky

■ Pre zaistenie parkovacích a prejazdných
plôch pred neoprávneným používaním

■ Pozinkované na vonkajšie použitie
■ Pre špeciálne nastavenie alebo montáž s

podstavcom
■ Červeno / biela farba s červenou refl exnou fóliou

Kat. č. 90-10,  90-30,  90-50                  Kat. č. 90-20, 90-60
So podstavcom Pre špeciálne nastavenie 

Kat. č. 90-90

rôzne RAL- 
farby

NOVINKA

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Pozinkovaná oceľ
Nastaviteľný systém, roztiahnuteľný podľa 

potreby
Šírka obručového zábradlia 1000 mm 

Montáž s jedným alebo dvomi vstupmi, ako
začiatočný, koncový, alebo stredný diel

Ochranné zábradlie

Kat. č. RSG-1000, RSG-MH, RSG-AEH

Kat. č. RSG-1000 

Kat. č. RSG-AEH            Kat. č. RSG-MH  
Začiatočný, alebo          stredný diel
koncový diel 

NEW

Customized 
products are 

possible!

rôzne RAL- 
farby

NOVINKA

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 



Príves. zdvihák

■ ÜV osvedčený do  40t
■ Výrazne zvyšuje bezpečnosť pri

nakladaní a vykladaní prívesu
■ Chráni príves proti sklopeniu - odolá

hmotnosti 40 t
■ Jednoduchá manipulácia
■ Nastaviteľná výška pomocou

vzduchového ventilu: od 1025 mm do
1344 mm

AKat. č. DVS1



Kat. č. LKW-EFH-A GS

Kat. č. LKW-
EFH-A RW

Nájazdový usmerňovač kamiónov, kovový

Pomáha vodičom kamiónov pri 
bezpečnom nakladaní tovaru

Chráni okolité steny
pred poškodením a nákladné autá pred

poškriabaním a inými škodami 
spôsobenými neúmyselnými nárazmi
Rôzne povrchové úpravy  k dispozícii 

Rozmery: 3000 mm dlhé, 314,5 mm vysoké, Ø 159 mm

 Modul obsahuje 2 kusy  

Pomoc pri parkovaní nákladného auta

Kat. č. LKW-EFH-A RW

Kat. č. LKW-EFH-A GS

rôzne RAL- 
farby

Customized 
products are 

possible!

Možnosť výroby 
produktov podľa 

potrieb zákazníka! 






