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LED podlahové značení & anti-kolizní systém
značení nebezpečné zóny v bezprostřední blízkosti jeřábové techniky

IN
O

VA
TI

VN
Í B

O
ZP

Inovativní BOZP



Světelné značení, řešené LED technologií, nabízí 3 možné typy projekce na 
podlahu: svícení (24/7), blikání, pulzace. Pro maximální dosažení eliminace 
provozní slepoty je LED značení aktivováno na předem definovaný pohyb (chodec, 
manipulační nebo jeřábová technika). 

Značení pohyblivých břemen jeřábu
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

LED světelné značení nabízí řešení pro nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Značení upozorňuje na pohyb přenášeného břemene a vizualizuje jeho 
pozici. Zvýšená úroveň bezpečnosti dovoluje operátorovi jeřábu rychlejší 
manipulaci s břemenem, což vede ke zvýšení efektivity práce a redukci 
chyb lidského faktoru. 

Průmyslový LED projektor
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Kombinovaný symbol
Lear Corporation s.r.o.

Značení pohyblivého břemene
Franke Slovakia, s.r.o.

Systém LED světelného značení je založen na průmyslovém LED 
projektoru s aktivním, nebo pasivním typem chlazení. Projektory 
jsou prachuvzdorné s IP krytím 65. Světelné značení je vhodné do 
všech typů průmyslových odvětví, a to od automobilového přes 
potravinářský až po těžký, hutnický průmysl. 

průmyslový design
vhodný do všech 
průmyslových prostředí

podlahové značení
široké portfolio značek a symbolů, 
možnost vlastního designu

aktivace 
pohybem

blikání nebo 
pulzace

nepřetržité svícení 
(24/7)
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LED technologie
Světelné značení podlah



01

Pohyblivá břemena - průmyslové značení pro mostové jeřáby

02

Rozměrné symboly - přechod pro chodce

03

Standardní ISO symboly a design na zakázku

LED technologie

8

Promítaná značka varuje před pohybem techniky a označuje polohu háku/nákladu pro personál 
a ostatní v blízkosti jeřábu. Tvar symbolu může být kruhový nebo obdélníkový - v závislosti na 
tvaru břemene. Projekce nebezpečné zóny kolem břemene je aktivována po celou dobu aktivace 
jeřábu, nebo v případě, že je jeřáb v pohybu. 

vektorový návrh sklíčka 
do LED projektoru (GOBO)

Široké portfolio značek nabízí symboly velkých rozměrů, jako například přechod pro chodce, 
nebo symboly složené z více značek v jednom. Velikost výsledného promítaného symbolu na 
podlaze je závislá na instalační výšce projektoru a vhodně zvolené optice. 

Příklad: 10 m instalační výška - ø 350 [cm] symbolu / 1 projektor (při použití 20° optiky).  

Na výběr jsou všechny druhy standardních ISO symbolů a symboly dle vlastního designu na zakázku, 
jako je například logo společnosti, nebo kombinace vybraných standardních symbolů v jednom.

Často využívané typy symbolů

zákaz vstupu STOP symbol VZV symbol multi symbol
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POZOR, POHYB
ZÁVĚSNÉHO 

BŘEMENE

příklady užití

ROZHLÉDNI SE !

POZOR, POHYB
ZÁVĚSNÉHO 

BŘEMENE



dynamické značení podlah

Dynamické značení podlah zvyšuje bezpečnost na pracovištích s vysokou frekvencí pohybu 
manipulační techniky. LED projekce přechodu pro chodce vs. výstražného symbolu (např. 
STOP) je řízena na základě přítomnosti manipulační techniky v nebezpečné zóně přechodu. 

VLASTNOSTI INTELIGENTNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK

ROI návratnost investice 1,25 roku v závislosti na frekvenci obnovy značení 

technologie ovládání značení za pomoci pohybového senzoru nebo skrze UWB anti-kolizní systém

interaktivita dynamické přepínání symbolů v závislosti na pohybu manipulační techniky

na zakázku volba symbolů a barev dle individuálního přání zákazníka

Signalizace bezpečného přechodu chodců
Lear Corporation a.s.

Magnetické zamykání branky v přítomnosti VZV
CanPack  Czech 

Signalizace nebezpečí střetu s VZV
Lear Corporation a.s.

přechod pro chodce
viditelné při bezpečném 

provozu = VZV není v dosahu

STOP symbol
viditelný v případě nebezpečí 

kolize = VZV v dosahu

UWB / senzorika
detekce přítomnosti VZV v 

místě křižovatky

STOP
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Automatické zamykání branek

Při přiblížení se manipulační techniky se brána automaticky uzamkne a zabrání střetu chodců 
s technikou. 

Inteligentně řízené křižovatky



LED podlahové značení 
projekce symbolu v závislosti na přítomnosti VZV



Anti-kolizní systémy
VZV vs� VZV, VZV vs� člověk

Autonomní anti-kolizní systém předchází pracovním nehodám spojeným s provozní 
slepotou, slepými místy v provozu, pohybem VZV nebo jeřábu, a další manipulační 
technikou. Systémy eliminují riziko chyb lidského faktoru a včasně upozorňují obě 
strany na potenciální nebezpečí kolize (opticky, akusticky, opto-akusticky).

z flotily na flotilu
kompatibilní se všemi 
výrobci manipulační techniky
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premiový distributor

FUNKCE ANTI-KOLIZNÍHO SYSTÉMU

VZV - VZV autonomní zpomalování VZV oproti druhému VZV ve 2 předem definovaných zónách

VZV - chodec autonomní zpomalování VZV oproti chodci, interaktivní upozornění chodce vibracemi

zpomalování VZV v
kruhových zónách

autonomní úprava maximální rychlosti VZV v kritických místech (zónách)
např.: zpomalení VZV na max 4 km/h

zpomalování VZV dle 
směru jízdy

autonomní úprava maximální rychlosti VZV dle směru jízdy při vjezdu do hal a oddělených prostorů
např.: maximální rychlost VZV 6 km/h v celé výrobní hale (při výjezdu z haly je systém deaktivován)

VZV - LED značení 
podlah inteligentně řízené LED podlahové značení dle přítomnosti VZV v blízkosti kritické zóny

Dvoufázové zpomalování manipulační techniky

Přímá komunikace (peer-to-peer) mezi tagy instalovanými na manipulační technice a tagy, kterými 
jsou vybaveni chodci. Bezdrátová komunikace vyvolává předem definované akce, které mohou být: 
zpomalení VZV, sepnutí či přepnutí LED světelného značení, rozvibrování osobního tagu, světelná 
signalizace nebezpečí v kabině řidiče VZV a další. 

danger zone

warning zone

safe zone

safe zone

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

technologie UWB / Wi-Fi / BLE / RFID / kombinace

komunikace peer-to-peer mezi dvěma TAGY

počet zón bezpečná / varovná / nebezpečná 

signalizace v kabině optická / akustická / opto-akustická signalizace autonomní zpomalování VZV v předem definovaných 
zónách či vůči jinému VZV/chodci

kabinové imunitní RGB tlačítko

kabinový opto-akustický RGB maják
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propojitelné s podlahovým značením
aktivace LED světelného značení pohybem 
manipulační techniky či chodce

Diagnostická stanice pro okamžitou 
kontrolu stavu baterie a funkčnosti 

osobního tagu.

   diagnostická stanice



Autonomní zpomalení manipulační techniky na minimální 
možnou rychlost. Upozornění řidičů v kabině pomocí 
opto-akustické signalizace.  

Autonomní snížení rychlosti manipulační techniky v 
nebezpečné blízkosti chodců. Interaktivní upozornění 
řidiče na chodce v okolí pomocí osobního tagu             
s využitím opto-akustické signalizace uvnitř kabiny. 

přenosné z 
flotily na flotilu

interaktivní ochrana 
pro pěší v provozu

autonomní 
zpomalování VZV

eliminace provozní 
slepoty

01

VZV anti-kolizní systém

 02

Systém proti kolizi s chodci

Anti-kolizní systémy
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Autonomní zpomalování v zónách dle směru 
pohybu VZV na předem určenou maximální rychlost. 
Časté užití pro zpomalení v rámci vybraných hal                         
a nebezpečných úseků.

eliminace 
provozní slepoty

detekce
směru jízdy

snížení rizika
skoronehod

04

Zpomalení VZV v zónách

 03

Inteligentně řízené značení podlah

zpomalení VZV na maximální 
předdefinovanou rychlost

8 km/h

4 km/h

Projekce bezpečnostního podlahového značení 
sepnutá pohybem VZV. Peer-to-peer komunikace 
mezi VZV tagem a čtecím zařízením propojeným s 
LED projektorem. 

17

příklady užití



VLASTNOSTI ZÓNOVÉHO ZPOMALOVÁNÍ

počet zón 1 čtecí zařízení = 1 zóna

technologie UWB bezdrátová technologie

rychlost VZV dle přání a potřeb zákazníka

velikost zóny až 20 m / 1 čtecí zařízení

příklady užití při vstupu chodců do vozovky, v blízkosti toalet a kanceláří, v rizikových místech, v celých 
výrobních halách

rozšíření napojení na LED projekci (např. inteligentně řízené křižovatky)
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Autonomní zpomalení na požadovanou rychlost při vjezdu do 
kritické zóny s následným zrychlením na původní rychlost po 
přejetí vyznačené zóny.

Mobilní a webová aplikace pro 
snadné a okamžité změny v nastavení 

parametrů anti-kolizního systému.  

05

Zpomalení VZV v kritických místech

Anti-kolizní systémy
příklady užití

přednastavení max rychlosti 
v nebezpečné zóně

snížení počtu
skoronehod

1. 2. 3. 4. 5.zaměření instalace servis a údržbanávrh řešení tvorba systému 
na míru

19

řešení potřeb na míru

Ochrana chodců a návštěvníků provozu
Signalizace nebezpečí střetu s VZV 

   Mobilní a webová aplikace



Signalizační bariéra
interaktivní prvky BOZP

Signalizační bariéra
testováno v Maier CZ s.r.o.

certifikovaný ISO úchyt

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

rozměry 1 800 x 140 [mm]

typ napájení standard 12 VDC - 230V AC

délka sirény 7 sekund

hlasitost sirény 102 dB

svítivost 79 lm/M

barva RAL 1021

detekce falešných poplachů
inteligentní snímač nárazu
odolný vůči falešným 
poplachům (např. vítr)

IP krytí standard IP 20 standard
možnost IP 44
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prostor pro vnitřní sirénu, vyfrézovaný perforovaný 
zapuštěný otvor pro lepší akustiku

ocelové lanko

bezpečnostní roura HDPE
nabíjecí ISO konektor 
12VAC

certifikovaný LED světelný zdroj

Zajištění bezpečného průjezdu snížených profilů bez nehod zapříčiněných nadměrně zdvihnutým nákladem. 
Systém je vybaven inteligentním dotykovým senzorem, který při nárazu či otřesu spustí vysokofrekvenční 
zvukový alarm a rozbliká LED signalizační světla.

Chytré parabolické zrcadlo
interaktivní prvky BOZP

Chytré parabolické zrcadlo se zabudovaným inteligentním systémem LED světelného značení. 

Chytré parabolické zrcadlo
Continental Barum a.s.

detekce a signalizace 
směru pohybu

pozorovací 
úhel 360°

aktivace značení 
pohybem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

rozměr zrcadla Ø 100 [cm] standard / Ø 120 [cm] / Ø 80 [cm]

materiál akrylát / polyakrylát

vlastnosti detekce chodec vs. VZV; rozlišení směru jízdy; aktivace 
LED podlahového značení (dosah detekce až 12 m)

signalizace světelná signalizace směru jízdy

světelné značení pulzace / blikání / svícení;
aktivace LED projektoru v momentě detekce 
VZV v křižovatce

detekce směru příjezdu VZV k 
parabolickému zrcadlu

optická signalizace směru příjezdu VZV k 
parabolickému zrcadlu

21



interaktivní BOZP

22

rozetové kování
koule – klika tvar J

odolné rozetové kování
klika tvar L - koule

odolné štítové kování
klika tvar L - klika tvar L

odolné štítové kování
koule - klika tvar L

odolné kování
klika tvar L - klika tvar L 

štítové kování
koule - klika tvar J

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

životnost až 200 000 cyklů

napájení baterie AA (3.6V / 2 500 mAh)

varianty klika-klika / klika-koule 

certifikace EN 196/2010

požární odolnost B

materiál nerezová ocel

čára
s nastavitelnou délkou

půl kruh
zadní instalace na VZV

čára-čára

čára
boční instalace na VZV

Světelná zóna efektivně udržuje chodce v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru 
vysokozdvižného vozíku. LED technologie nebo laserové světlo zobrazuje červenou nebo zelenou čáru 
na podlaze a vytváří tak „bezpečnou“ zónu pro vysokozdvižný vozík.
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půl kruh + čára

LED bezpečnostní klika

VZV bezpečnostní světla
ochrana při pohybu VZV



dopravní bariéra DELTA + MIKE 
vysoká absorbce nárazu

dopravní bariéra HOTEL
extrémně vysoká absorbce nárazu

SY
ST

ÉM
Y 

BO
ZP

Systémy BOZP



flexibilní zábrany

Flexibilní zábrany vyrobené z vysoko-odolných polymerů poskytují novou úroveň ochrany v porovnání 
s klasickými kovovými zábranami. Díky paměťovému efektu materiál pohlcuje velkou část energie při 
nárazu a následně se vrací do své původní formy. 

DOPRAVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY

Vhodné pro oddělení pěších zón, vyznačení tras pro 
komunikaci manipulační techniky a pro ochranu strojů 
a zařízení v provoze nebo pro zabezpečení nákladových 
prostor.

premiový distributor
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100% 
recyklovatelné

odolné proti 
chemikáliím

absorbce 
nárazu

OCHRANA REGÁLŮ

Jednoduchá montáž bez použití dalších nástrojů. Ochranu regálů 
není třeba kotvit do podlahy. Provedení pro regálové nohy nebo 
jako ochranné sloupky. Vhodné pro parkoviště, vchody a oddělení 
pěší zóny. 

rozměry:
výšky profilů: 400 / 600 / 1 000 [mm] 
šířka regálové nohy: 75 - 100 / 100 - 125 [mm]

Odolnost vůči nárazu 5t VZV o rychlosti 7,2 km/h. 
Záruka 5 let na mechanické poškození.

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

záruka 5 let

Charlie
stroje, manipulační technika;

516 mm (v), 200 mm (ø)

Kilo
ochrana strojů;

1000/1500/2000 (d), 1200 mm (v)

Delta
pěší zóny a trasy;

1200/1600 mm (v), 110 mm (ø)

Mike
prahy, ochrana stěn;

140 mm (v), 140 mm (š)

Oscar brána
pěší zóny a trasy

1000 mm (v),
1000/1200/1500 mm (š)

Lima
pěší zóny, manipulační technika;

1200 mm (v), 200 mm (ø)

Foxtrot
ochrana strojů;

1000/1500/2000 (d), 
1200 mm (v), 110 mm (ø)

Juliet - křídlové dveře
kompatibilní s Delta & Echo;

otevírání 180°

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

Papa - závěsná bariéra
omezení výšky vjezdu;

1000/1500/1800/2000 (d),
145 mm (ø)
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Zábrany

Alfa
ochrana regálů

Hotel
oddělení pěších zón;

706 mm (v), 200 mm (ø)



Bravo
pěší zóny, parkoviště;

1200 mm (v), 200 mm (ø)

Hotel
pěší zóny, manipulační technika;

 160 mm (ø)

Echo
pěší zóny, manipulační technika;

1200 mm (v), 200 mm (ø)

Golf
ochrana strojů;

1000/1500/2000 (d), 
1200 mm (v), 110 mm (ø)

November
zabezpečení nákladových 

prostorů;
516 mm (v)

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu

Odnímatelná patka
pro bariéry typu: Echo, Lima, 
Charlie, Hotel, Bravo, Delta, 

Foxtrot

Zábrany
kovové zábrany

Univerzální a lehce instalovatelné ochranné zábrany s harmonikovým vzhledem. Vhodné 
především pro průmyslové prostory k označení komunikačních tras, pro ochranu strojů, 
regálů a další. Vyrobeno z černé oceli s povrchovou úpravou práškové barvy pro odolnost vůči 
chemikáliím.

STATICKÉ KOVOVÉ ZÁBRANY

Zábrany odolné vůči prudkým nárazům, vhodné pro vnitřní i vnější 
prostředí. Ochranné profily z ocelových trubek jsou dostupné 
v různých provedeních pro různé stupně dopravní zátěže. 

TYPY STATICKÝCH ZÁBRAN

• obloukové kovové;
• sloupkové kovové;
• kovová ochrana regálových noh;
• kovové nájezdové usměrňovače.

MOBILNÍ KOVOVÉ ZÁBRANY

Vhodné pro signalizaci dočasného ohrožení nebo 
potřebného prostoru (staveniště, výkop apod.). Okamžité 
harmonikové nebo páskové zabezpeční, které umožňuje 
i snadnou skladovatelnost a manipulaci. Možné vyhotovit 
v kovovém nebo plastovém provedení.

absorbce 
nárazu

absorbce 
nárazu
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dopravní bariéra CHARLIE
extrémně vysoká absorbce nárazu



mechanické zabezpečení

Systémy LOTO (Lockout / Tagout) napomáhají eliminovat bezpečnostní rizika v nejrůznějších typech 
provozu. Mezi hlavní skupiny rizik, které procedura LOTO úspěšně eliminuje, patří: mechanická rizika, 
elektrická rizika a chemická rizika.

VLASTNÍ VÝROBA DESIGNU ŠTÍTKŮ NA ZÁMKY A VISAČKY

Umístění speciálního uzávěru a visacího zámku na místo, které je 
kritické při uvolnění zdroje energie, a to takovým způsobem, že 
ostatním osobám znemožní odpojený či odstavený stroj zapnout bez 
použití hrubé síly.

VLASTNÍ VÝROBA LOTO STANIC 5S

LOTO stanice pro přehledné uskladnění komponentů 
LOTO dle metodiky 5S.

premiový distributor
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VLASTNÍ LOTO STANICE

1. 2.
proces zavádění loto

4. 5.pre audit komponenty školeníaudit 3.identifikace

zámky & štítky
vlastní design štítků

LOTO stanice
pro úschovu LOTO komponentů

mini uzávěry na jističe
na 1 ks zámku

petlice
až pro 6 ks zámků

uzamykatelný LOTO kufřík
až pro 12 ks zámků

kabelový uzávěr
až pro 4 ks zámků

uzávěr ventilu
až pro 3 ks zámků
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Lockout / Tagout



typy uchycení

prevence úrazů

Ochranné výstražné profily z měkké polyuretanové pěny. Vhodné využití jako ochrana 
sloupků, ochrana strojů a zařízení před nárazem manipulační techniky.

ochrana hran
polyuretan, 

4,1 x 3,6 x 100 [cm]

žluto-černá

fluorescenční

bílo-červená

zářivé

černá

žluto-černá reflexní

bílá

bílo-červená reflexní

ochrana rohů
polyuretan, 

2,6 x 2,6 x 100 [cm]

ochrana potrubí
polyuretan, 

5 ø x 100 [cm]

ochrana povrchů
polyuretan, 

4 x 1,1 x 100 [cm]

BAREVNÉ KOMBINACE

magnet lepidlo šroub

32

prevence úrazů

Protiskluzové profily vyrobené ze sklolaminátu nebo hliníku, jsou ideálním prvkem pro prevenci před 
uklouznutím na kluzných površích. 

SKLOLAMINÁTOVÉ PROFILY HLINÍKOVÉ PROFILY

základní rozměry L

šířka [mm] výška [mm] hloubka [mm]

610 345 53

800 345 53

1 000 345 53

základní rozměry L

šířka [mm] výška [mm] hloubka [mm]

750 345 55

1 000 345 55

1 500 345 55

3 000 345 55
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prevence úrazů

Pěnové ochranné profily

Protiskluzové profily



montážní svorky
pro fixaci nárazníku 

na vidle VZV

magnetický úchyt
pro uchycení nárazníku 

na boční strany VZV

až 90 °

ochrana podnikového majetku

Nárazník vyrobený z měkkého PVC materiálu, který absorbuje energii i při silných 
nárazech.

Vhodné umístění na VZV
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VZV flexibilní nárazník
magnetické uchycení

VZV flexibilní nárazník



prevence únavy na pracovišti

Průmyslové rohože slouží jako prevence před rizikem uklouznutí (vlhkost/olej) a navíc 
výrazně snižují pracovní zatížení zaměstnanců, jejichž práce vyžaduje dlouhodobé stání na 
pracovišti.

VÝHODY PRŮMYSLOVÝCH ROHOŽÍ

• Oddalují nástup únavy na pracovišti;
• zabraňují jednostrannému zatížení páteře;
• disponují protiskluzovou úpravou;
• přispívají k prokrvení celého těla;
• eliminují deformaci klenby chodidla;
• poskytují tepelnou izolaci.
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premiový distributor

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

typ rohože rohože pro pracovní pozice  | modulární rohože | svařovací rohože | rohože v rolích

aplikace průmyslové prostředí | suché prostředí | mokré prostředí | prostředí svařoven

skupina materiálů nitrilová pryž | přírodní guma | pryž

speciální charakteristika odvodnění | zpomalovač ohně | Grip Step | izolace | odolný vůči oleji a mastnotám | PAH 3 | 
vhodné pro kola a vozíky

ROHOŽE NA MÍRU

suché prostředí 
s protiskluzovou podložkou 

RedStopTM

vlhké prostředí
podložky s drenážními otvory

antistatické rohože
vhodné pro pracoviště citlivé 

na elektrostatické výboje

potravinářský průmysl
odolné vůči rostlinným olejům

a živočišným tukům
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modulární rohože
pryžové dlaždice pro pokrytí 

velkých ploch

Průmyslové rohože



prvky BOZP

Dopravní a průmyslová parabolická zrcadla z lehkého akrylátu 
a polykarbonátu. 

360 ° 
360 ° zorný úhel, 
60 - 125 Ø [cm]

90 ° 
90 ° zorný úhel, 
60 - 125 Ø [cm]

dopravní zrcadla 
kruhová / obdelníková

180 ° 
180 ° zorný úhel, 
60 - 125 Ø [cm]
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Parabolické zrcadlo, bezpečnostní značení, LED projekce

LEAR Corporation s.r.o.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

průmyslová dopravní

materiál akrylát / polyakrylát akrylát / polyakrylát

velikost/typ Ø 125 [cm], Ø 100 [cm], Ø 80 [cm],
 Ø 60 [cm]

kruhové, čtvercové, s vyhříváním, 
s protinámrazovou úpravou

pozorovací úhel 360 ° / 180 °/ 90 °

použití vnitřní vnitřní / venkovní průmyslové značení

Trvalé tabulky pro značení zákazů, výstrah, příkazů a umístění, označení nouzových východů 
a prostředků první pomoci.

Příklady bezpečnostních tabulek vlastní výroby

Bezpečnostní značení
LEAR Corporation s.r.o.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál polyester, PVC plast, hliník, nerez, 
kompozitní materiály

rozměry na zakázku

design na zakázku
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Parabolická zrcadla

Bezpečnostní tabulky



průmyslové značení

Potrubí přepravující nebezpečné a škodlivé látky musí být označeno příslušným symbolem nebezpečí
a názvem. Správnou identifikací potrubí lze předejít chybám. 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

rozměr potrubí až do 100 mm

rozměr šipky dle potřeb

materiál eloxovaný hliník / chromovaný hliník / ocel / mosaz

výrobní technologie laserové nebo mechanické gravírování, UV tisk 

druhy média voda, plyn, hasící látky

životnost až 10 let

teplotní odolnost -40 °C až +180 °C
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individuální značení potrubí

TYPY NÁLEPEK
Text / šipka + text / šipka + text + piktogramy

TYPY TABULEK
Text / text + QR kód

VLASTNÍ VÝROBA
vlastní text 

průměr potrubí > 70 [mm]

premiový distributor

VÁŠ TEXT

VÁŠ TEXT

značení a evidence pracovních nástrojů

Forklifttag 
144 mm (š) x 193 mm (v)
až 32 záznamů inspekce

Unitag
50 mm (ø)

Scafftag
85 mm (š) x 208 mm (v)

až 12 záznamů inspekce

Laddertag
55 mm (š) x 210 mm (v)

až 12 záznamů inspekce

Produktová řada Scafftag nabízí kompletní systém pro 
bezpečné označení a evidenci pracovních nástrojů 
od lešení a žebříků, přes stroje, zařízení a nebezpečná 
místa, až po nádoby s chemikáliemi. 

označení 
chemikálií

evidence
žebříků a nástrojů

inspekce
manipulační 

techniky

kr
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Značení potrubí Scafftag



TOUGHSTRIPE

barevné 
kombinace

žlutá, bílá, červená, modrá, zelená, oranžová, 
černo-žlutá, bílo-černá, bílo-červená

šířka 50.80 / 76.20 / 101.60 [mm]

délka 30 [m]

materiál speciální laminovaný polyester 

vlastnost nízkoprofilová páska s vysoko odolným lepidlem

1. Úvodní posouzení stavu podlahového značení;
2. zaměření;
3. návrh značení a formy realizace v souladu s platnými STN;
4. aplikace s následnou údržbou či přeznačováním.

logistické značení provozu

odolnost
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NABÍZENÉ SLUŽBY V OBLASTI PODLAHOVÉHO ZNAČENÍ

protiskluzové pásky
různé šířky a různá zrnitost

vinylové pásky
různé barvy, různé dostupné šířky 

5 / 7.5 / 10 [mm], hrubý 2 [mm] vinyl 
s extra přilnavým lepidlem

předvysekané tvary
L, T, šipka, stopa, kruh a další 

odolnost odolnost odolnost

Značení logistických čar a celoplošných nátěrů akrylátovou barvou, epoxidovou pryskyřicí nebo 
polyuretanovým nátěrem. Aplikace je časově náročná, nicméně s vyšší životností v porovnaní 
s podlahovými páskami.

průmyslové značení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Epoxidové nátěry Polyuretanové nátěry Akrylátové nátěry UV SolidLux

tvrdost

pružnost

odolnost

prostředí výrobní závody,
skladovací prostory

mrazící a chladící 
prostory, průmyslové 
areály, sklady, 
laboratoře, nemocnice

betonové plochy, asfalty nepřetržité provozy, 
chladící provozy

doba tvrdnutí 12 hod 4-6 hod 60 min ihned

Polyuretanové nátěry Epoxidové nátěry UV SolidLux

43

Podlahové pásky Podlahové nátěry



ZÁCHYTNÉ VANY - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

materiál polyetylen / nerez

typ pevné / flexibilní

odolnost vůči korozi / chemikáliím / horkým látkám / 
povětrnostním podmínkám

nosnost 1 134 kg - 2 268 kg

počet sudů 2 / 3 / 4

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

vlastnosti certifikované evropské normy EN 14470-1 a 14727

materiál nerezová ocel, polyetylenové vložky

zabezpečení hořlaviny, žíraviny

Bezpečnostní protipožární kabinety pomáhají snížit riziko požáru a chrání majetek 
a zaměstnance díky bezpečnému skladování hořlavin, chemikálií a žíravin.

Možnost výroby bezpečnostních kabinetů na zakázku dle přání
a potřeb zákazníka.
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průmyslové značení

záchytné systémy
záchytné vany, flexibilní 

záchytné bariéry

bezpečnostní příruby
zabezpečení před nežádoucím únikem 
chemikálií (po kontaktu s chemikálií se 

žlutě zbarví)

bezpečnostní kabinety
zabezpečení hořlavin a žíravin

sorbenty
sorpční hadi, sorpční rohože, 

sorpční rolky

havarijní soupravy
komplexní kit pro všechny typy 

zachycení nebezpečných kapalin
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premiový distributor

Zabezpečení nebezpečných látek



Teplotně odolné etikety
výdrž až do 1 200 °C 
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Průmyslová 
identifikace



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Etikety Visačky

teplotní odolnost až 800 °C až 1 200 °C

aplikační teplota PT ~ 400 °C -

materiál hliník / polyimid / nikl PET / PI / ocel

lepidlo akryl/ silikon / silikon akryl / mosaz -

vnitropodnikový tisk
termo-transferová tiskárna termo-transferová tiskárna
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průmyslová identifikace

Žáruvzdorné etikety / visačky poskytují možnost identifikovat
a sledovat výrobky a polotovary v celém průběhu výroby, a to včetně 
vysokoteplotních procesů. Možnost tvorby a tisku štítku na vlatní 
termo-transferové tiskárně 
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průmyslové značení

Spotřební materiál využívaný do termo-transferových tiskáren pro všeobecné průmyslové značení. Mezi 
spotřební materiál se řadí etikety, teplotně odolné etikety, výrobní štítky, a nebo značení kabelů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál Teplotní odolnost Využití

Polyester -40 °C - 120 °C všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy 

Polyamid -70 °C - 350 °C značení desek plošných spojů (DPS)

Polypropylen -40 °C - 100 °C určené pro potřebu vysoké pevnosti tahu

Polyart -40 °C - 120 °C všeobecné značení, visačky

Vinyl -40 °C - 82 °C el. součástky, vodiče, všeobecné značení

PŘEDVYSEKANÉ PÁSY
DIECUT

KONTINUÁLNÍ PÁSY
CONTINUES

premiový distributor

repetetivní a unifikované 
průmyslové značení

různé využití 
průmyslového značení
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Teplotně odolné etikety

Spotřební materiál



Termo-transferová technologie využívá termo-transferovou barevnou pásku (TTR), která se 
přenáší na širokou škálu materiálů. Tato technologie proto umožňuje značení plastových
a kartónových obalů a výrobků čárovými kódy, informacemi o výrobě, spotřebě apod.
(v rozlišení až 300 DPI).

premiový distributor
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100% 
recyklovatelné

odolné proti 
chemikáliím

BBP35-37
max šíře tisku 101.00 mm;

rozlišení DPI - 300,
Ethernet / USB / Wi-Fi / Bluetooth

i5300
max šíře tisku 107.95 mm;

rozlišení DPI - 300,
USB

BBP12
max šíře tisku 105.60 mm;

rozlišení DPI 300,
Ethernet / USB / SERIAL

BBP85
max šíře tisku 215.00 mm;

rozlišení DPI - 300,
Ethernet / USB / Wi-Fi / Bluetooth

i7100
max šíře tisku 105.60 mm;

rozlišení DPI 300/600,
Ethernet / USB / SERIAL /

volitelná Wi-Fi / Bluetooth

i3300
max šíře tisku 101.60 mm;

rozlišení DPI 300,
 Ethernet / USB / volitelná Wi-Fi

i5100
max šíře tisku 105.60 mm;

rozlišení DPI 30/600,
Ethernet / USB / SERIAL /

volitelná Wi-Fi / Bluetooth
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RFID
TISKÁRNY

Průmyslové tiskárny jsou využívány k tisku bezpečnostního
a směrového značení pro všechna odvětví průmyslu, archivačních 
štítků, značení kabeláže a pro spoustu dalších účelů.

Aby průmyslové tiskárny byly i v těch nejnáročnějších podmínkách 
přínosem, musí být dokonale spolehlivé, výkonné, variabilní 
a využitelné i v nepřetržitém provozu. Přesně takové přístroje 
dodáme na klíč, včetně kompletního servisu a poradenství. 

Termo-transferové značení
grafické a průmyslové tiskárny Brady

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

Veškeré naše spotřební materiály jsou navrženy a vyrobeny 
tak, aby vaše výrobní značení, čárové kódy nebo jiné typy 
průmyslové identifikace obstály i v těch nejnáročnějších 
podmínkách průmyslového prostředí. 



Termo-transferové značení

premiový distributor
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BMP21 Plus
max šíře tisku 19.00 mm;

rozlišení DPI - 203

BMP61
max šíře tisku 48.70 mm;

rozlišení DPI 300;
USB / volitelná Wi-Fi

BMP41
max šíře tisku 25.40 mm;

rozlišení DPI - 300;
USB

BMP71
max šíře tisku 48.00 mm;

rozlišení DPI 300;
USB

M211
max šíře tisku 19.05 mm;

rozlišení DPI 203;
Bluetooth

BMP51
max šíře tisku 38.00 mm;

rozlišení DPI 300;
Bluetooth / USB / 

volitelná Wi-Fi / Ethernet

Termo-transferové značení

premiový distributor

MB serie
max šíře tisku 105.70 - 108 mm;

rozlišení DPI 203-300,
Ethernet / USB / USB hotspot

TC série
max šíře tisku 105.60 -108 mm;

rozlišení DPI 203-300,
Ethernet / USB / External 

Bluetooth

TTP 2610 MT
max šíře tisku 168.00 mm;

rozlišení DPI 203,
Ethernet / USB / volitelné 

Bluetooth

TX série
max šíře tisku 106.00 - 168 mm;

rozlišení DPI 203-600,
Ethernet / USB / volitelné 

Bluetooth

MH serie
max šíře tisku 104.00 mm;

rozlišení DPI 203-600,
Ethernet / USB / Bluetooth

ML serie
max šíře tisku 105.7 - 108 mm;

rozlišení DPI 203-300,
Ethernet / USB / Bluetooth
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ruční průmyslové tiskárny Brady průmyslové tiskárny TSC



Termo-transferové značení

premiový distributor
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GX 420
max šíře tisku 102 mm;

rozlišení DPI 203,
USB / SERIAL / volitelné 

Ethernet / Bluetooth

ZT 220
max šíře tisku 104 mm;

rozlišení DPI 203 (300 volitelné),
USB /SERIAL

ZD 220
max šíře tisku 104 mm;

rozlišení DPI 203,
USB

ZD 420
max šíře tisku 104 mm;

rozlišení DPI 203 (300 volitelné), 
USB / volitelná Wi-Fi / Ethernet / 

Bluetooth / SERIAL

ZD 630
max šíře tisku 104 mm;

rozlišení DPI 203 (300 volitelné),
Ethernet / USB /SERIAL / 

Bluetooth / volitelná Wi-Fi

ZT 610
max šíře tisku 104 mm;

rozlišení DPI 203 (300/600 volitelné),
Ethernet / Bluetooth 4.0 / USB /

SERIAL / volitelná Wi-Fi 

ALEDO S�R�O�

ALEDO působí na českém trhu od konce roku 2011. Jsme prémiovým distributorem 
značek Brady, MasterLock a D-flexx a jediným distributorem žáruvzdorných etiket pro 
CZ trh.  Více jak 10leté zkušenosti na trhu bezpečnosti práce a průmyslové identifikace 
položily základy pro vznik dceřiné vývojové firmy ALIS Tech s.r.o., jež se plně zabývá 
vývojem a výrobou inovativních systémů do BOZP. Právě široce členité portfolio dělá 
z firmy ALEDO jednoho z nejkomplexnějších dodavatelů inovativních a klasických prvků 
BOZP a průmyslové identifikace pro Váš provoz.

RFIDRFID

průmyslové tiskárny ZEBRA



www�aledo�cz
aledo@aledo.cz | +420 734 256 609

Náměstí spojenců 3138, Prostějov, 796 01 
IČO: 29298776, DIČ: CZ29298776
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