
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
 Ochranný prvek (Carstop) omezující okra-
je parkovacího stání. Chrání nejen automo-
bil, ale také okolní objekty jako jsou ploty, 
sloupy, budovy atd. Doraz je pro vyšší vidi-
telnost sestaven z barevných kombinací.

 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.

 Trvalé nebo dočasné vodorovné značení, 
bez nutnosti primárního zásahu do zpevně-
ných povrchů.

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
Toto dopravní značení bylo vyvinuto pro 
ochranu majetku. Kombinuje barevné 
prvky dle požadavku zákazníka. Základ-
ní prvky jsou černé (kód PD 809) a žluté 
(kód PD 809B), rohový díl (kód PD 609 
a PD 609B). 
Díky své výšce a šířce vykazuje vysokou 
stabilitu jak ve směru, tak obzvláště pro ná- 
kladní provoz v protisměru. Výška 9 cm 
je určena pro těžký provoz, pro lehké au-
tomobily postačí výška 6 cm – kód 806 
atd. 
Lehká instalace v požadovaných dél-
kách, určeno pro těžký provoz.

parkovací doraz
z recyklovaného 
pvc
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Parkovací doraz (Carstop)
• 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)
• Cyklopatník
• Obrubník

www.zpomalovaciprahy.cz

http://www.zpomalovaciprahy.cz

