
O nás
Vyrábíme, vyvíjíme a instalujeme širokou produk- 
tovou řadu výrobků z recyklovaného PVC. Naše 
systémy jsou rychlé na instalaci a současně eko-
logické a ekonomické. 

Výrobky
 Jedná se o prvek sloužící k vytyčení pohybu 
vozidel. Přenosný práh s možným napoje-
ním je výborně viditelný systém určený pro 
dočasné úpravy řízení provozu, kde je tře-
ba upozornit na překážky, překážky zdolat 
např. jako různé nájezdy, popř. díky své 
jednosměrnosti průjezd zamezit.

 Mobilní retardéry jsou aplikovány přímo 
na vozovku bez jakékoliv nutnosti staveb-
ních úprav. Naše mobilní retardéry vytyčují 
šířku ochranné zóny.

Naše služby
All-In-One
Jsme připraveni realizovat Vaši zakázku 
včetně montáže rychle a bez prodlení. 
Vnímáme, že čas je pro každého dra-
hocenný a není možné dopravní provoz 
dlouhodobě omezit či přerušit. Připraví-
me pro vás nabídku, instalační a časo-
vý plán. Zprostředkujeme Vám jednání 
s projektanty.

Dodávka dopravního značení
Dočasné dopravní zařízení sloužící k ši-
rokému způsobu použití. Prvky se insta-
lují prostým položením jednotlivých pásů 
na komunikaci. Pásy je možné mezi se-
bou spojit zámky.
Tajemství úspěchu je v jeho přenositel-
nosti a rychlé instalaci. Je určen v oblasti 
pracovních zón, veřejných či privátních 
akcí pro krátkodobé omezení dopravy. 
Současně je možné použít jako ochrana 
pro přejezd hadic nebo kabelů, kdy se 
jednotlivé prvky skládají proti sobě. Stan-
dardní barva je žlutočerná. Možné jsou 
i další barevné variace.
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Mobilní retardér
• Vysoká plošná zátěž – až 40 t
• Snadná údržba
• Nehořlavost – snadno nehořlavé
• Protiskluznost třída S3
• Rozebíratelný systém formou zámků
• Různé barvy
• Chemicky odolné proti kyselinám a solím
• Vysoká stabilita
• Výrobek je možné označit logem zákazníka
• 

Další systémové výrobky
• Obrubník – nájezd
• Zpomalovací univerzální retardér (ZP, OP)
• Klínový práh
• Dopravní ostrůvek (polštář)
• Čočka (ZP, OP)
• Parkovací doraz (carstop)
• Cykloobrubník

www.zpomalovaciprahy.cz

http://www.zpomalovaciprahy.cz

