
čočka –
zpomalovací
práh

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
 Čočky – zpomalovací polštáře byly vyvi-
nuty pro ochranu osob, slouží ke snížení 
nežádoucí rychlosti vozidel nebo k dodr-
žování dovolených rychlostních limitů dle 
místní úpravy, a to náhlou změnou výško-
vého profilu komunikace

 Prvky zpomalovací a oddělovací jsou tvo-
řeny plastovými segmenty (PVC) typu čtvrt-
kruhu. Segmenty jsou mezi sebou spojeny 
zámky, které zamezují pohybu mezi jed-
notlivými díly.

 Čočky se mechanicky kotví ke komunikaci. 
Působí opticky, zvukově i fyzicky náhlou 
změnou výškového profilu na komunikaci. 
Dobrá viditelnost je dosažena barevnou 
kombinací jednotlivých segmentů.

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 
Jedná se o stavebně dopravní zařízení 
sloužící k omezení pohybu vozidel – vy-
tyčení jízdních pruhů, snížení nežádou-
cí rychlosti vozidel nebo k dodržování 
dovolených rychlostních limitů dle místní 
úpravy, a to náhlou změnou výškového 
profilu komunikace. Při instalaci pro zpo-
malení dopravy je rozmístění čoček ve 
2–3 řadách ve formě kolmé šachovnice 
ke směru jízdy. Vzájemná vzdálenost 
čoček je vždy menší než její průměr tak, 
aby kola vozu přejela minimálně jednu 
čočku.
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Čočka – zpomalovací práh
• 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
• Dopravní ostrůvek
• Mobilní retardér (ZP, OP)
• Parkovací doraz (carstop)
• Cyklopatník
• Klínový práh

www.zpomalovaciprahy.cz

http://www.zpomalovaciprahy.cz

