
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
 Toto dopravní značení bylo vyvinuto pro 
ochranu osob. Slouží ke snížení rychlosti 
nebo omezení pohybu vozidel i jako upo-
zornění na místa nežádoucího či zakáza-
ného vjezdu vozidel, a to náhlou změnou 
výškového profilu komunikace.

 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 dopravní 
značení bez nutnosti primárního zásahu 
do dopravní komunikace stavebními úpra-
vami. Půdorysná velikost polštáře/ostrůvku 
odpovídá místu a účelu použití.

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
Trvalé nebo vodorovné dopravní značení 
bez nutnosti primárního zásahu do komu-
nikace či vozovky stavebními úpravami. 
Slouží k oddělení, vymezení či vytyčení 
ploch na pozemních komunikacích dle 
daného účelu. Používá se např. jako 
vodící práh, zpomalovací práh, zpoma-
lovací polštář, vyznačení přechodu pro 
chodce, úpravu dopravy, nástupní a od-
dělovací prvky. Dle účelu je dělíme na 
zpomalovací práh dlouhý (změna výšky 
komunikace), zpomalovací polštář nebo 
dělící ostrůvek, nástupní ostrůvek.
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Dopravní ostrůvek
• 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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