
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 modulární využití stavebnicové- 
ho řešení našeho dopravního polštáře. Zpo-
malovací polštář „berlínského typu“ slouží 
k efektivnímu zklidnění provozu snižováním 
rychlosti osobních automobilů. Díky své 
velikosti je využíván zejména v městském 
provozu s tím, že autobusy a pohotovost-
ní vozidla záchranných sborů atd. mohou 
projíždět bez nutnosti zpomalení.

  Polštáře se doporučují instalovat do dvojic, 
tak aby se zabránilo případnému objetí pol-
štáře vozidlem. Jedná se o nový designový 
stavební prvek dopravního značení, který 
je součástí našeho systému „Lego na silni-
ci“ – zpomalovací, vodící a nájezdové pra-
hy WYNELLA.

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
Dopravní značení bez nutnosti primár-
ního zásahu do komunikace či vozovky 
stavebními úpravami. Berlínský polštář 
účinně přinutí projíždějící řidiče výrazně 
zpomalit jízdu a tím pomáhá chránit míst-
ní obyvatele a chodce před případnými 
kolizemi. Základní velikost je 1,75 m 
x 1,95 m popř. 1,75 m x 2,9 m. Konkrét- 
ní velikost může navrhnout projektant do-
pravních staveb. Polštáře se dodávají ve 
formě segmentů v požadovaných barvách 
(žlutočerný či červenobílý okraj) a sesta- 
vují se přímo na místě montáže.

Berlínský polštář
z recyklovaného pvc

+420 721 048 058
info@wynella.eu

http://www.wynella.eu
mailto:info%40wynella.eu?subject=


Berlínský polštář
• 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
• Čočka (ZP, OP)
• Mobilní retardér (ZP, OP)
• Parkovací doraz (carstop)
• Cyklopatník
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