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Typ: 7224 Typ: 7225

TYP NÁZEV
ROZMĚRY

(mm)
MATERIÁL

CENA
(Kč)

7224 Flexi sloupek s tvarovou pamětí Ø 80 x 800 PEVA 749,-
7225 Flexi zahrazovací patník Ø 200 x 750 polyetylen 1 399,-

4224

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY

- S parkovacími sloupky budete mít vždy připravené volné místo jen pro Vás. 
Zabezpečí Vaše parkoviště, pěší zónu, park nebo soukromý prostor před nežádoucím vjezdem aut.

- Parkovací sloupky a zábrany jsou schválené Státním technickým a zkušebním ústavem stavebním.

- Ocelová konstrukce je kvalitně chráněná proti korozi a to dvěma typy povrchové úpravy.

1. Bílé sloupky – komaxit na podkladu katoforézního laku (dvojitá ochrana proti korozi).
2. Stříbrné sloupky – žárově zinkované.

- V horní části sloupku je zabudován lamelový zámek s krytkou proti vniknutí nečistot.

- Klíč potřebujete pouze pro uvolnění a sklopení sloupku. Při jeho postavení se uzamkne automaticky.

- Jednoduchá montáž na jakýkoliv pevný podklad.

Parkovací zábrana "U"

Typ: 4224, 4225

- Vybavena střední uzamykatelnou vzpěrou.

- Dodávána se zámkem a klíčem.

- Gumové tlumiče chrání zábranu při sklápění.

- Pro lepší viditelnost opatřeny reflexní fólií.

Sloupek základní – sklopný
Typ: 4220, 4221

- Vybaveny lamelovým zámkem 
a klíčem.

- Gumový tlumič chrání sloupky 
při sklápění.

- Pro lepší viditelnost opatřeny 
reflexní fólií.

4220

4221

4222

4223

4225

2 590,-
2 590,-

3 190,-

3 490,-

2 890,-
2 890,-

6 kg 60 x 60 x 810 mm

Sloupek s rameny – sklopný
Typ: 4222, 4223

- Vybaveny lamelovým zámkem 
a klíčem.

- Gumový tlumič chrání sloupky 
při sklápění.

- Ramena jednoduše zvyšují 
účinnost sloupku.

- Pro lepší viditelnost opatřeny 
reflexní fólií.

7 kg 600 x 60 x 810 mm
11 kg 800 x 300 x 550 mm

Flexibilní sloupky
- Minimalizují možné škody na vozidlech

při náhodném najetí nebo přejetí.

- Sloupek nebo patník se při najetí vychýlí a poté
se sám narovná.

- Vysoce reflexní pruhy zvyšují viditelnost.

- K základně se kotví pomocí spojo vacího
materiálu, který není součástí dodávky.

Moderní zabezpečení
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