
zámková dlažba
zátěžové kameny

Z RECYKLOVANÉHO PVC

O nás
Vyrábíme, vyvíjíme a instalujeme širokou produktovou 
řadu výrobků z recyklovaného PVC. Naše systémy jsou 
rychlé na instalaci a současně ekologické a ekonomické.

Výrobky
 Jedná se o doplněk k našemu stavebnicovému ře-
šení. Prvky WYNELLA je možné použít jako kla- 
sickou dlažbu pro vysoce namáhané průmyslo-
vé podlahy, dále jako výplň pro naše výrobky 
– zpomalovací polštáře, dopravní ostrůvky. Tím ale 
užití nekončí. Je možné je použít jako podklado- 
vé kostky či panely např. pro mobilní domy. 

 Kameny WYNELLA je možné též použít jako do-
razové prvky např. na rampách nebo návěsech 
nákladních vozů.  

 Jedná se o nový designový stavební prvek, kte-
rý je součástí našeho systému ,,Lego na silnici“ 
– zpomalovací, vodící a nájezdové prahy WY-
NELLA.

Naše služby
All-In-One
Jsme připraveni realizovat vaši zakázku 
včetně montáže rychle a bez prodlení. Vní-
máme, že čas je pro každého drahocenný 
a není možné dopravní provoz dlouhodobě 
omezit či přerušit. Připravíme vám nabídku, 
instalační a časový plán. Zprostředkujeme 
vám jednání s projektanty.

Dodávka prvků
Prvky bez nutnosti primárního zásahu do 
podlah, komunikace či vozovky stavebními 
úpravami. Vysoce zátěžové – vhodné i pod 
nejtěžší objekty, stohovatelné do libovolné 
výšky, odolné vůči mechanickému poško-
zení, odolné vůči klimatickým podmínkám, 
snadno přenosné a stabilní, jednoduše ap-
likovatelné.
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Zátěžová dlažba a kameny
• Vysoká plošná zátěž – až 40 T
• Snadná údržba
• Nehořlavost – snadno nehořlavé
• Protiskluznost třída S3
• Rozebíratelný systém skládání  

a stohování formou zámků
• Možné nabarvit
• 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)
• Cykloobrubník
• Berlínský polštář
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