Sloupy, sklopné

PS 200

Mechanická
zábrana sklopná
pryžová zarážka
provedení žárový
zinek
reflexní proužek

výška pevné
části 980 mm
jednoduchý
design

Detail zámku

Sklopný sloupek s průřezem 60 × 60 mm
a výškou 800 mm.

Automatické uzamčení, při postavení
sloupku.

Zvýšená viditelnost sloupku zabezpečena
použitím reflexního proužku.

V tělese sloupku je zabudován lamelový
zámek s krytkou proti vniknutí nečistot.

Povrchová úprava sloupku žárovým zinkováním.

Sloupky jsou schváleny pro užívání na
veřejných komunikacích v rámci ČR.

Technické parametry

PS 200

Typ sloupu

sklopný

Vnější průměr pevné části

(mm)

Výška pevné části

(mm)

60 × 60
800

Provedení

Villa

zinek

Mechanická
zábrana sklopná
výška zábrany
550 mm

zamykání sklopné
zábrany

Zamykání zábrany

Sklopné branky o rozměrech 600 nebo
800 × 500 mm v provedení bílém lakovaném nebo zinkovaném.
Branky jsou opatřeny reflexními nálepkami

pro lepší identifikaci při snížené viditelnosti.

k zamezení parkování na vyhrazených
místech.

Sklopné branky jsou určeny pro zamezení vjezdu do neveřejných prostor, nebo

Zábrany jsou schváleny pro užívání na
veřejných komunikacích v rámci ČR.

Technické parametry

Villa

Šířka branky

(mm)

Výška branky

(mm)

Celková hmotnost
Provedení

(kg)

600

800
550

10

11
komaxit nebo zinek
12.4
str. 1

Ville

Mechanická
zábrana sklopná, pevná

provedení
černá perleť
dekorativní design
pryžová
zarážka

výška pevné
části 730 mm

Zámek v horní části sloupku.
Po postavení sklopného sloupku dojde k automatickému
uzamknutí ve svislé poloze

Sklopný/pevný válcový sloup o průměru 75 mm a výšce 750 mm.

ním vhodný do prostor s fixním umístěním,
např. pěší zóny, cyklistické stezky apod.

Sklopný/pevný sloup Ville je svým provede-

Sloup je dodáván v odstínu černá perleť.

Technické parametry

Ville

Typ sloupu

Ville.S

Ville.P

Funkce sloupu

sklopný

pevný

Vnější průměr výsuv. části

(mm)

75

Výška pevné části

(mm)

750

Celková hmotnost

(kg)

Provedení

12.4
str. 2

Pro aplikace s vyšším počtem sloupů je
doporučená vzdálenost mezi jednotlivými
sloupy 1,4 m.

7
černá perleť

