
obrubník nájezd
Z Recyklovaného PVC

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
 Obrubníky – Stavebně technické řešení pro 
vytyčení a zdolávání výškových nerovností 
na komunikacích a dopravních plochách 
formou vodícího prahu – nájezd k obrubní-
ku, chodníku, nájezd k vyvýšené vozovce, 
vyrovnání vodícího prahu atd.

 Jedná se o nový designový stavební prvek 
dopravního značení, který je součástí naše-
ho systému:„Lego na silnici“ – zpomalova-
cí, vodící a nájezdové prahy WYNELLA.

 Ideální k pozvolnému přístupu ke každému 
obrubníku, vyvýšení či nerovnosti, ať už pro 
vozidla nebo pro invalidní vozíky a kočárky.

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 
Prvek trvalého nebo dočasného vodorov-
ného dopravního značení. Používá se, 
jak pro privátní, tak pro veřejný sektor, 
jako prvek umožňující přístup pro chod-
ce, osobní i nákladní dopravu. K dispozi-
ci jsou dvě různé výšky (60 mm a 90 mm), 
barevné kombinace, koncové díly. Na-
jížděcí obrubníky jsou aplikovány přímo 
na vozovku bez jakékoliv nutnosti staveb-
ních úprav.
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Obrubník – nájezd
• 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
• Klínový práh
• Zpomalovací univerzální retardér (ZP, OP)
• Dopravní ostrůvek (polštář)
• Čočka (ZP, OP)
• Mobilní retardér (ZP, OP)
• Parkovací doraz (carstop)

nájezd kolmý nebo šikmý
pomocí systému WYNELLA

www.zpomalovaciprahy.cz
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