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TYP BARVA
DÉLKA

(m)
ŠÍŘKA

(m)
VÝŠKA

(m)
HMOTNOST

(kg)
CENA
(Kč)

3342 červená 1,01 0,40 0,81 8 1 349,-
3343 bílá 1,01 0,40 0,81 8 1 349,-

BAHENNÍ KOŠE, SILNIČNÍ BARIÉRA

Typ: 1088 Typ: 1085 Typ: 1082

Bahenní koše
- Vhodné pro zachycení hrubých 

nečistot v uličních vpustích a kanálech.

- Koš je svařen z ocelového plechu
a povrchově upraven základním 
nátěrem, nebo žárově zinkovaný.

- Rozměrově odpovídají českým normám.

- Pro snazší obsluhu je vybaven horním 
i spodním hákem.

Silniční bariéra
- Silniční bariéry slouží k rychlému a snadnému

označování změn a přesměrování nejen
v silničním provozu.

- Spojovací prvky umožňují snadné spojování
jednotlivých prvků v jednu řadu. V případě
potřeby lze bariéry dodatečně zatížit (vodou
nebo pískem), čímž se zvýší jejich stabilita.

- Profilované dno zaručuje stabilitu jak
jednotlivých bariér tak celé řady.

- Silniční bariéra je výrobek neobsahující
pohyblivé části. Sestavíte-li několik bariér,
získáte tuhou a pevnou konstrukci, která
zaručuje odolnost vůči nárazům vozidel za
jakéhokoliv počasí. Možnost sestavení řady
bariér umožňuje optimální přizpůsobení se
prostorovým podmínkám.

- Barevná úprava – bariéry jsou standardně
dostupné v bílé a červené barvě.

- Vysoká životnost – díky robustní a pevné
konstrukci, kvalitní polyetylen a moderní
technologie výroby zajišťují vysokou odolnost
proti mechanickému poškození a vlivům počasí
(díky UV-stabilizaci se vyznačují vysokou
stálobarevností i za dlouhodobého působení
slunečního záření). Jsou lehké a nekorodují,
neobsahují žádné kovové součástky. Napojování
dalších dílů je možné díky spojovacím
elementům. Originální konstrukce a moderní
design, pro řidiče dobře viditelné.

Bezpečnost 

na 1. místě!

TYP NÁZEV POVRCH. ÚPRAVA
HL. ROZMĚRY

(mm)
CENA
(Kč)

1081 / 1082 Bahenní koš 50 l lakov. / žár. zinkovaný 380 x 256 x 700 649,- / 849,-
1084 / 1085 Bahenní koš 35 l lakov. / žár. zinkovaný 380 x 256 x 500 599,- / 749,-
1087 / 1088 Bahenní koš 10 l lakov. / žár. zinkovaný 255 x 190 x 425 449,- / 519,-
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