
O nás

Výrobce 

Certifikace výrobků

Schválení pro užívání na 
pozemní komunikaci

Naše výrobky

Vyrábíme, vyvíjíme a insta lujeme širokou produktovou
✁adu výrobk✂ z recyklovaného PVC. Naše systémy jsou
rychlé na insta laci a sou✄asn☎ ekologické a ekono-

mické.

• Zpomalovací klínový práh 
• Obrubník (nájezd na obrubník)
• Čočka – zpomalovací polštář
• Zpomalovací univerzální retardér 
• Patník nízký CYKLO
• Dopravní ostrůvek (polštář)
• Berlínský polštář
• Mobilní retardér, vyrovnávací klíny 
• Parkovací doraz (carstop)
• Zátěžové kameny, zámková dlažba

• Certifikát výrobku ✄. 204/C5a/2021/030-061217
  ze dne 5.3.2021
• Stavebně technické osvědčení ✄. 030-061214 
  ze dne 5.3.2021
  Vydané TÚZS Praha s.p., autorizovaná osoba �. 204

Vydáváno na základ☎ podklad✂ a posouzení MD✆R 
✄.j. MD/11005/2121/930. Prvky jsou schválené dle 
TP 85 MD✆R pro bytovou zástavbu.

WYNELLA s.r.o.

Fantova 1785/26, 155 00 Praha 5 - Stod✂lky
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Výkresy základních prvků
Klín bez zámku řady 504 – 512

Klín pravý řady 704 – 712 Klín základní řady 804 – 812

Klín dlouhý řady 804 – 812 Čtvrtkruhový segment řady 904 - 912

Klín levý řady 604 – 612

Zámková dlažba řady 1104 - 1112 Zátěžové kameny 1204 - 1212



Způsob instalace
Prvky se instalují pomocí nylonových hmoždinek, 
velkoplošných podložek a vrutů. Instalace: Místo 
montáže se zamete a očistí. Všechny díly se položí na 
místě realizace a celý systém se rozměří , spasuje do 
zámků a srovná. Poté se skrz prvky navrtají díry pro 
spojovací materiál a přišroubují. Utahovací moment je 
určen na 25 až 30 Nm (závisí na povrchu a teplotě).

Používají se vruty - 10 x (80 + v) mm – šestihranná 
hlava - pozink DIN 571 (v  se rozumí výška/síla dílu 
v  místě předvrtání dílu pro uchycení), velkoplošná 
podložka pr. 13 mm - pozink DIN 125, hmoždinka - 14 
x (80 + v) mm (např. MUNGO MGD). Do betonové 
dlažby se vruty s hmoždinky nahrazují turbošrouby.

Při montáži o opěru (myšleno i klíny proti sobě – 
obrubníky a zpomalovací prahy, dopravní ostrůvky – 
klín opřený proti ukotvené naší zámkové dlažbě) je 
možné instalovat do klínu 1x vrut a do čtvrtkruhu 2x vrut 
v  oblasti vnitřního zámku – záleží na posouzení 
provozních a instalačních podmínek realizační firmou. 
V  ostatních případech – dlouhé zpomalovací prahy, 
klínové prahy atd. se intenzita kotvících míst zvyšuje, 
kotví se všechny místa.  Zámková dlažba se kotví vždy 
po obvodě, středy ostrůvků být kotvené nemusí.

V případě, že při instalaci koliduje zámek na dílu např. 
s obrubníkem, nebo vyčnívá např. u klínového prahu, 
je možné objednat díl bez zámku či zámek odříznout 
např. ruční pilkou na železo. V  ostatních případech 
jsou úpravy s přihlédnutím k záruce
zakázané, zodpovědnost 
nese instalační firma.










































