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ŽIDLE
A
KŘESLA
CHAIRS - AUDITORIUM
4400 TSNF

6417 SBWT

robustní rám
komfortní čalounění
sklápěcí sedák

7417 UWT

robustní rám
sklopný pult - pravý / levý

7401 UAWT

robustní rám
sklopný pult - pravý / levý
komfortní čalounění

2450 USB B

robustní rám
sklopný pult - pravý / levý
područka
komfortní čalounění

SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ STOJANY

robustní rám
čalouněný sedák a záda
šířka 50 cm

3450 FSNF B

robustní rám
komfortní
ergonomické čalounění
šířka 50 cm
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PÓDIOVÉ
SYSTÉMY
STAGE TECHNOLOGIES
PÓDIUM SE ZASTŘEŠENÍM

PÓDIUM BEZ ZASTŘEŠENÍ

PÓDIA
– koncerty, festivaly,
SE ZASTŘEŠENÍM výstavy, kampaně
společenské akce
kulturní akce, atd.
STAGE
– concert, festival,
WITH ROOF
exhibition, promotion
culture action, etc.
PÓDIA
– koncerty, festivaly,
BEZ ZASTŘEŠENÍ výstavy, kampaně
společenské akce
kulturní akce, atd.
STAGE
– concert, festival,
WITHOUT ROOF
exhibition, promotion
culture action, etc.
PÓDIUM
EVENT

– reprezentativní pódiový set
– presentable stage set

PÓDIUM
PROMO

– promo pódiový set
– promotion stage set

PÓDIUM PROMO

PÓDIUM EVENT
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JP03 OUTDOOR

JP08

JP04

JP03
OUTDOOR
JP03
INDOOR
JP11

JP04
JP05
JP07

ROLLING RISER

JP08
JP09
JP11
JP13
JP021
ROLLING
RISER

JP13

JP03 INDOOR

– venkovní pódiová
plošina
– outdoor stage platform
– vnitřní pódiová
plošina
– indoor stage platform
– fixní nohy
– fix legs
– teleskopické nohy
JP05
– telescopic legs
– spojka rámu
– connection of frame
– spojka nohou
– connection of legs
– schody
– steps
– zábradlí
– banister
– kolečko
– wheel
– jevištní plošina výškově stavitelná
– stage hight platform
JP09
– mobilní pódiová plošina
– rolling riser

JP07

JP021

podia rozpis 01 23.11.2011 13:28 Stránka 1

PÓDIOVÉ
SYSTÉMY
PÓDIOVÉ
SYSTÉMY
STAGE TECHNOLOGIES
Pomocí stavebnicového systému je možné vytvořit mnoho kombinací a tvarů pódia a lze se přizpůsobit
každému sebenáročnějšímu požadavku. Stavba pódia se sklonem nebo nutnost vytvořit terasovité hlediště je
pomocí využití teleskopických nohou jednoduchou záležitostí. Nosnost jednotlivých dílů je až 750 kg / m2 a to i
v případě teleskopických nohou. Povrchovou úpravu venkovních dílů tvoří speciální fólie s tmavě hnědým zabarvením a protiskluzovým povrchem, přičemž rámy jsou ze speciální al. slitiny.
Kovové zábradlí, stavebnicová kostra schodiště a další doplňky jsou černé. Výhodou celého systému je
především jeho velká variabilita při zachování podmínky snadné a rychlé manipulace při stavbě jednotlivých
variant pódia. Neméně důležitá je i možnost skladování systému v rozebraném stavu na velmi malé ploše
(40 m2 tzn. 20 ks plošin JP03 lze skladovat na 2 m2 plochy).
K pódiovému systému lze dokoupit další příslušenství jako např. zábradlí, schodiště, transpotrní vozíky
a transportní bedny na nohy. Snadná manipulace při stavbě umožňuje rychlou montáž i demontáž celého
pódia (pódium o velikosti 100 m2 lze postavit ve dvou lidech za cca 3 hodiny).

JP 01 - jevištní plošina výškově stavitelná I.
Konstrukce ze speciálních al. profilů umožňuje výškové nastavení plošiny
na 10 , 40, 60 a 80 cm a pomocí spojovacích elementů vytvoření velkých
pódiových ploch. Nůžkové nohy jsou opatřené plastovými návleky, které
zabraňují posuvu plošiny.

Rozměr: 1x2 m
Váha: 45 kg
Skladovací rozměr: 1x2x01 m
Nosnost: 750kg/m2
Provedení: venkovní / vnitřní

JP 02 - jevištní plošina výškově stavitelná II.
Konstrukce ze speciálních al. profilů umožňuje výškové nastavení plošiny
na 20, 40, 60, 80 a 100 cm a pomocí spojovacích elementů vytvoření
velkých pódiových ploch. Nůžkové nohy jsou opatřené plastovými návleky,
které zabraňují posuvu plošiny.

Rozměr: 1x2 m
Váha: 45 kg
Skladovací rozměr: 1x2x02 m
Nosnost: 750kg/m2
Provedení: venkovní / vnitřní

JP 021 - jevištní plošina výškově stavitelná III.
Konstrukce ze speciálních al. profilů umožňuje výškové nastavení plošiny
na 20, 40, 60, 80 a 100 cm a pomocí spojovacích elementů vytvoření
velkých pódiových ploch. Nůžkové nohy jsou opatřené plastovými návleky,
které zabraňují posuvu plošiny. V odlehčeném provedení je s pomocí
bowdenového systému velmi snadná manipulace, včetně možnosti stabilní
aretace šikmé plochy.
Rozměr: 1x2 m
Váha: 45 kg
Skladovací rozměr: 1x2x02 m
Nosnost: 750kg/m2
Provedení: venkovní / vnitřní
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JP 022 - jevištní plošina servo stage
Konstrukce ze speciálních al. profilů spolu se zdvihacím mechanismem
umožňuje plynulé výškové nastavení plošiny v rozsahu 20 až 80 cm a pomocí
spojovacích elementů vytvoření velkých pódiových ploch s výškově nastavenými jednotlivými segmenty.

Rozměr: 1x2 m
Váha: 48 kg
Skladovací rozměr: 1x2x02 m
Nosnost: 750kg/m2
Provedení : venkovní / vnitřní

JP 03 - jevištní plošina standard
Speciální hliníkový rám vybavený čtyřmi rychloupínacími zařízeními
pro nohy fixní délky nebo nohy teleskopické a deska se speciální protiskluzovou a vodovzdornou úpravou s venkovním provedením.

Rozměr: 1x2 m
Váha: 32 kg
Skladovací rozměr: 1x2x0,1 m
Nosnost: 750 kg / m2
Provedení : venkovní / vnitřní

JP 031 - jevištní plošina kompakt
Speciální hliníkový rám vybavený čtyřmi rychloupínacími zařízeními
pro nohy fixní délky nebo nohy teleskopické a deska se speciální protiskluzovou a vodovzdornou úpravou s venkovním provedením.
Rohová výstuha ze zinkového odlitku dodává hliníkovému rámu extrémní
stabilitu a další možnosti využití, např. pevné přišroubování vzpěr
a dalšího příslušenství.
Rozměr: 1x2 m
Váha: 32,5 kg
Skladovací rozměr: 1x2x0,1 m
Nosnost: 750 kg / m2
Provedení : venkovní / vnitřní

JP 032 - lehká jevištní plošina
Speciální hliníkový rám vybavený čtyřmi rychloupínacími zařízeními
pro nohy fixní délky nebo nohy teleskopické. Odlehčená deska se speciální protiskluzovou a vodovzdornou úpravou s venkovním provedením
a stabilizačný středovou výztuhou.

Rozměr: 1x2 m
Váha: 17 kg
Skladovací rozměr: 1x2x0,1 m
Nosnost: 750 kg / m2
Provedení : venkovní / vnitřní
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JP 04 - nohy s fixní délkou
Sada (4 ks) nohou v délce od 20 do 200 cm je vyrobena ze speciálního
al. profilu 50x50x2 mm.

JP 05 - teleskopické nohy
Výškově plynule nastavitelné nohy vhodné zejména pro venkovní prostředí,
vyrobené z al. profilu 50x50x2 mm.
Délky: 40 až 60 cm / 60 až 100 cm / 100 až 160cm
(od 120cm je nutno použít spojovací tyče)

JP 06 - spojovací tyč
Spojovací tyč (ocel-pozink) s upínací sponou slouží
k zavětrování pódia při výšce nad 120 cm.
Tyč je dodávána v různých délkách.

JP 07 - spojovací element rámů
Element z al. slitiny umožňující spojení rámů plošin při náročném využití
pódia (tanec, sportovní vystoupení ,atd.)

JP 08 - spojovací element nohou
Spojovací element umožňující spojení nohou u plošin postavených vedle
sebe. Používá se zejména při stupňovitých stavbách (hlediště, stupňovité
jeviště atd.)

JP 09 - schody
Ocelové schodištní segmenty v rozmezí výšky 20 cm - 180 cm (odstupňováno po 20-ti cm).
Černé povrchové provedení.
Výška schodu 20 cm, hloubka 30 cm, šířka 100 cm

JP 10 - zaslepovací desky a závěsy
Používají se při stupňovitých stavbách nebo tehdy, je-li nežádoucí vidět
spodní části pódiové stavby (nohy, spojovací tyče apod.).

JP 11 - zábradlí
Kovové pevné zábradlí s možností připevnění k rámu plošiny či podél schodů. Segmenty rovné a šikmé včetně
rovných a rohových spojek.
Délka 1 m a 2 m.

JP 12 - transportní vozíky
Vozíky, umožňující jednoduchou manipulaci s veškerým
materiálem, potřebným pro mobilní jevištní a pódiový systém.

JP 13 - kolečko
Kolečko k plošině vytvoří jednoduchý přepravní vozík, nebo
mobilní pódiový rolling riser.
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TRIBUNY
A
HLEDIŠTĚ
PLATFORMS AND AUDITORIUM
TRIBUNA SE ZASTŘEŠENÍM

TRIBUNA S NIVELACÍ

TRIBUNA BEZ ZASTŘEŠENÍ
– variabilní tribuna
– variable tribune
TRIBUNA SE ZASTŘEŠENÍM
– variabilní tribuna
– variable tribune
STACIONÁRNÍ TRIBUNA
– fixní umístění
– fix position
TELESKOPICKÁ TRIBUNA
– mibilní výsuvný systém
– mobile telescopic system

NÁJEZD PRO INVALIDY
– šikmá nájezdová plošina
– obligue ramp
STACIONÁRNÍ TRIBUNA

TRIBUNA BEZ ZASTŘEŠENÍ

NÁJEZD PRO INVALIDY

TELESKOPICKÁ TRIBUNA
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Mobilní tribuny a hlediště
Pomocí tohoto stavebnicového systému je možné vytvořit mnoho
kombinací a tvarů hlediště nebo tribuny a tvarem se lze přizpůsobit
každému náročnému požadavku. Základní stavební díly mají rozměr 2x1
metr, případně 1x1 metr. V případě potřeby je možné vyrobit
atypické tvary a části, které doplní určený prostor. Stavba hlediětě,
nebo tribuny v terénu se sklonem, nebo nutnost vytvořit stupňovité
hlediště je pomocí využití teleskopických nohou jednoduchou záležitostí.
Nosnost jednotlivých dílů je až 750 kg/m2 a to i v případě teleskopických nohou. Povrchovou úpravu venkovních dílů tvoří speciální fólie s tmavě hnědým zabarvením a protiskluzovým povrchem, přičemž rámy jsou ze speciální hliníkové slitiny. Kovové zábradlí, stavebnicová kostra
schodiště a další doplňky jsou černé.
Výhodou celého systému je především jeho velká variabilita při zachování podmínky snadné a rychlé
manipulace při stavbě jednotlivých variant tribuny. Neméně důležitá je i možnost skladování systému
v rozebraném stavu na velmi malé ploše (40 m2 tzn. 20 ks plošin JPO3 lze skladovat na 2 m2 plochy).
K systému lze dokoupit další příslušenství jako např. zábradlí, schodiště, transportní vozíky a transportní
bedny na nohy a přísl. Snadná manipulace při stavbě umožňuje rychlou montáž a demontáž celého systému.

Stacionární tribuny a hlediště
Tento typ hlediště nebo tribuny je určen pro stálé, nebo dlouhodobé
instalace všude tam, kde je předpoklad např. celosezóního využití,
nebo stálé instalace na daném místě a není potřeba častého bourání
a přestavování.
Stacionární systém je vyráběn většinou z ocelových materiálů přímo
na míru daného prostoru a využití. Vzhledem k použitým materiálům
a systému, který má stejné mechanické a bezpečnostní kvality jako
mobilní systém, vychází tento stacionární systém levněji.

Teleskopické tribuny a hlediště
Vlastní kapitolou jsou teleskopické (výsuvné) tribuny, které šetří
místo a jsou vhodné hlavně tam, kde je potřeba dosáhnout maximálního využití plochy a variability prostoru. Jedná se zejména o interiéry
sportovních hal a tělocvičen, sály kulturních zařízení, reprezentativní
haly, ale i průmyslové prostory a pod. Svým jednoduchým a především
rychlým složením a rozložením umožňují získat požadovaný počet
míst pro diváky.
Teleskopické tribuny jsou vždy vyrobeny přesně na míru do daného
prostoru. Finální povrchová úprava respektuje design povrchové
úpravy interiéru.
Jednotlivé výsuvné segmenty jsou uloženy na vysoko zátěžových kolečkách s povrchem proti otěru.
Šířka stupně je individuální
dle rozměru prostoru, kde je
tribuna instalována (standardní v 20cm, hl. 80cm).
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ZASTŘEŠENÍ
ZASTŘEŠENÍ
ROOFS

PULTOVÉ
PULTOVÉ
SEDLOVÉ
SEDLOVÉ

PÓDIOVÉ
ZÁBRANY
PULTOVÁ STŘECHA

SEDLOVÁ STŘECHA

PULTOVÁ SRŘECHA
SEDLOVÁ STŘECHA
OBLOUKOVÁ STŘECHA
– provedení TRI / QUADRO konstrukce
včetně plachet pro kompletní zakrytí
pódia (střecha, boky, zadní část)
OBLOUKOVÁ STŘECHA

COUNTER ROOF
GABLET ROOF
ARC ROOF
– TRI / QUADRO construction
protecting canvas
LEHKÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
– jednoduchý trubkový systém
LIGHT ROOF CONSTRUCTION
simple tube system
LEHKÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

PULTOVÁ STŘECHA

SEDLOVÁ STŘECHA

SEDLOVÁ STŘECHA
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ROOFS
Námi dodávané zastřešení je řešeno ze speciální AL konstrukce
formou příhradových nosníků. Je sestavené z několika částí, z důvodu
jednoduché přepravy, stavby a skladování.
Vykrytí proti dešti je vyřešeno nepromokavou impregnovanou plachtou s několika zátěry. Boční vykrytí a horizont jsou řešeny sítěmi,
nebo taktéž plachtami, které lze v případě nepříznivých povětrnostních podmínek okamžitě uvolnit.
Všechny střechy jsou opatřeny kvalitním větrováním. Konstrukce
z truss systému umožňuje jednoduchou stavbu na zemi a následné
zdvižení do potřebné výšky a sklomu bez nutnosti výškových prací.
Velikost a výška střechy nebo ground supportu je dána jednotlivými
díly a typy konstrukcí.
Malé střechy
běžný rozměr - 4 x 3m, 6 x 4m, 8 x 6m, 10 x 8m
Velké střechy
běžný rozměr - 12 x 12m, 16 x 12m, 19 x 16m + PA Wings
Střechy dodáváme ve třech základních provedeních:

pultové střechy
sedlové střechy
obloukové střechy
Ground support pro světla a zvukovou aparaturu je sestaven vždy
na míru dle technických, především zátěžových požadavků.

TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS CONSTRUCTION
Truss konstrukce jsou vyrobené z hliníkových profilů v různých
konstrukčních, tvarových a délkových provedeních. Tyto příhradové
konstrukce jsou určeny jak pro zastřešení pódií či tribun, tak i jako nosné
a pohledové části při stavbě koncertních, divadelních, výstavních
či jiných staveb.
Dle technické specifikace stavby se používá základní stavebnicový
systém v provedení Dual, Tri a Quadro, který je možné doplnit atypickými díly vyrobenými přímo na míru požadavků zákazníka. Výroba
atypických hliníkových dílů (včetně pevnostních svarů), či celých staveb odpovídá technické normě standardně dodávaného systému. Všechny prvky systému - rovné díly, spojovací elenemty, rohové díly, stojny atd. dodáváme přímo na míru dle
požadavků zákazníka. Hlavní předností tohoto systému je jednoduchá
manipulace s jednotlivými prvky, lehká a pevná konstrukce, variabilní
stavba, elegantní vzhled, nenáročná údržba a dlouhá životnost.
Truss konstrukce jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití a ve spojení s pódiovým systémem, tvoří kompaktní architektonický prvek,
jehož využití sahá od solitérních staveb ve volném prostoru až ke složitým stavebním kompozicím do stávající architektury.
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KONSTRUKCE
TRUSS CONSTRUCTION TS3-25

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TS2-22, TS3-25
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TRUSS CONSTRUCTION TQ3-29

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TQ2-29, TQ3-39, TQ4-29, TQ2-39, TQ3-39, TQ4-39
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TQ2-29, TQ3-39, TQ4-29, TQ2-39, TQ3-39, TQ4-39
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TQ4-39
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TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS CONSTRUCTION TQ4-39
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TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS CONSTRUCTION TOWER - 1
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TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS CONSTRUCTION TOWER - 2
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TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS
KONSTRUKCE
TRUSS CONSTRUCTION TOWER - 3
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ZÁBRANY
AA NÁŠLAPY
ZÁBRANY
NÁŠLAPY
STAGE BARRIERS

ZPN05
ZPN01

ZPN02

ZPN01

– nášlapná zábrana 1m
– stage barrier 1m

ZPN02

– nášlapná zábrana
kabelová brána
– stage barrier
cable gate

ZPN03

– kabelová brána 1m
– cable gate 1m

ZPN04

– nášlapná zábrana - roh
– stage barrier - corner

ZPN05

– nášlapná zábrana - průchod
– stage barrier - passageway

ZPN06

– transportní paleta
– transport palette

ZPN-AL

– nášlapné zábrany - AL provedení
– stage barriers - AL version

ZPN03

ZPN-AL

ZPN06

ZPN04
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ZÁBRANY
AA PLOTY
ZÁBRANY
PLOTY
BARRIERS AND FENCING
Lana

ZS / BP230Ass
ZS / BP230Att

ZS / BP209SS

ZS / BP202ss

– pásková zábrana
– strap barrier

ZS / BP202Dtt – pásková zábrana
– strap barrier
ZS / BP209SS

– lanová zábrana
– cable barrier

ZS / BP230Ass – lanová zábrana s infor tabulí
– cable barrier with info board
ZS / BP230Att – lanová zábrana s infor tabulí
– cable barrier with info board
ZP01

– plotová zábrana
– fence barrier

ZP02

– plotová zábrana
– fence barrier

LANA

– vymezovací lana
– delit cable

ZS / BP202ss

ZS / BP202Dtt

ZP02

ZP01

tanecni parket 15.11.2011 12:05 Stránka 1

MOBILNÍ
TANEČNÍ
PARKET
MOBILNÍ
TANEČNÍ
PARKET
MOBILE DANCE FLOOR

SESTAVA

PŘEPRAVNÍ VOZÍK

TANEČNÍ PARKET složený z jednotlivých dílů
umožňuje vytvoření taneční plochy např.
na hokejovém stadionu, v tělocvičně atd.
Parketový povrch dílů v hliníkových
základových rámech se zámkovými okraji
vytvoří jednolitou taneční plochu bez
možnosti rozpojení.
Zakončení taneční plochy se vytvoří pomocí
koncových okrajových lišt.
ZÁMKOVÝ SPOJ

Parket
Provedení I:
Rozměr
Provedení II:
Rozměr

Okrajové lišty
Provedení:
Rozměr

- parket v AL rámech
parkety / laminátový povrch
koncové AL lišty
- 125 x 100 cm
62,5 x 100 cm
- parket v AL rámech
parkety / dřevo - dub
koncové AL lišty
- 95 x 95 cm
47,5 x 95 cm

- eloxovaný hliník
zlatá měď
- šířka 10 cm

ZAKONČOVACÍ LIŠTA
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
BASIC I - 265+266

BASIC
(265)
AH85002

– kabelový most s vložkou
– cable crossover with insertion

270 + 271
– kabelový přejezd s víkem / černý
– cable crossover with lid / black
270 + 271B
– kabelový přejezd s víkem / žlutý
– cable crossover with lid / yellow
AH85300

AH85009

AH85002

– defender III
– defender III

AH85009

– defender III / 45°
– defender III / 45°

AH85300

– defender MIDI
– defender MIDI

AH85308

– defender MIDI / koncovka
– defender MIDI / end ramp

AH85310

– defender MIDI / 45°
– defender MIDI / 45°

AH85310
BASIC II - 270 + 271B

BASIC II - 270 + 271B

AH85308
AH85100
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
BASIC I
265 + 266

BASIC I
265B + 266

BASIC I
265 + 266 / 265B + 266

KABELOVÝ PŘEJEZD S VLOŽKOU

KABELOVÝ PŘEJEZD S VLOŽKOU
BAREVNÝ

KABELOVÝ PŘEJEZD - SPOJENÍ

délka 800 mm
výška: 80 mm
šířka: 600 mm
hmotnost: 29,4 kg

kanály
2 - 50x40 mm
2 - 30x35 mm
2 - 13x13mm

délka 800 mm
výška: 80 mm
šířka: 600 mm
hmotnost: 29,4 kg

kanály
2 - 50x40 mm
2 - 30x35 mm
2 - 13x13mm

Spojení přejezdu 265 + 266
se pro větší pevnost provádí
přesazením vložky o polovinu
délky kabelového přejezdu.

BASIC II
270 + 271

BASIC II
270 + 271B

BASIC II
270R + 271R

KABELOVÝ PŘEJEZD S VÍKEM

KABELOVÝ PŘEJEZD S VÍKEM
BAREVNÝ

KABELOVÝ PŘEJEZD ROHOVÝ
S VÍKEM

délka 800 mm
výška: 60 mm
šířka: 600 mm
hmotnost: 24 kg

délka 800 mm
výška: 60 mm
šířka: 600 mm
hmotnost: 24 kg

délka 500 mm
výška: 60 mm
šířka: 430 mm
hmotnost: 24 kg

kanály
4 - 35x35 mm
1 - 35x40 mm

kanály
4 - 35x35 mm
1 - 35x40 mm

kanály
4 - 35x35 mm
1 - 35x40 mm

BASIC II
270R + 271BR

BASIC II
270K + 271K

BASIC II
270K + 271KB

KABELOVÝ PŘEJEZD ROHOVÝ
S VÍKEM, BAREVNÝ

KABELOVÝ PŘEJEZD KŘÍŽOVATKA
S VÍKEM

KABELOVÝ PŘEJEZD KŘÍŽOVATKA
S VÍKEM, BAREVNÝ

délka 500 mm
výška: 60 mm
šířka: 430 mm
hmotnost: 24 kg

délka 800 mm
výška: 60 mm
šířka: 800 mm
hmotnost: 36 kg

délka 800 mm
výška: 60 mm
šířka: 800 mm
hmotnost: 36 kg

kanály
4 - 35x35 mm
1 - 35x40 mm

kanály
4 - 35x35 mm
1 - 35x40 mm

kanály
4 - 35x35 mm
1 - 35x40 mm
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KABELOVÉ
CHRÁNIČKY
KABELOVÉ
CHRÁNIČKY
CABLE PROTECTION
277 + 278

277 + 278ZO

277 + 278LO

KABELOVÁ CHRÁNIČKA

KABELOVÁ CHRÁNIČKA
ZATÁČKA OSTRÁ

KABELOVÁ CHRÁNIČKA
ZATÁČKA LOMENÁ

délka 800 mm
výška: 155 mm
šířka: 170 mm
hmotnost: 7,5 kg

délka 350 mm
výška: 155 mm
šířka: 350 mm
hmotnost: 5 kg

délka 520 mm
výška: 115 mm
šířka: 520 mm
hmotnost: 7,5 kg

277 + 278T

277 + 278K

280

KABELOVÁ CHRÁNIČKA
T SPOJKA

KABELOVÁ CHRÁNIČKA
KŘIŽOVATKA

ZÁKRYTOVÁ DESKA DLOUHÁ

délka 800 mm
výška: 115 mm
šířka: 240 mm
hmotnost: 7,5 kg

délka 800 mm
výška: 115 mm
šířka: 800 mm
hmotnost: 12,5 kg

délka 1200 mm
výška: 12 mm
šířka: 200 mm
hmotnost: 4 kg
jednoduché překrytí kabelů a trubek

280B

281

281B

ZÁKRYTOVÁ DESKA DLOUHÁ
BAREVNÁ

ZÁKRYTOVÁ DESKA KRÁTKÁ

ZÁKRYTOVÁ DESKA KRÁTKÁ
BAREVNÁ

délka 1200 mm
výška: 12 mm
šířka: 200 mm
hmotnost: 4 kg
jednoduché překrytí kabelů a trubek

délka 800 mm
výška: 12 mm
šířka: 200 mm
hmotnost: 2,6 kg
jednoduché překrytí kabelů a trubek

délka 800 mm
výška: 12 mm
šířka: 200 mm
hmotnost: 2,6 kg
jednoduché překrytí kabelů a trubek
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
Kabelové přejezdy slouží k ochraně kabelů, hadic, trubek atd., které jsou položeny přes vozovku, ve výrobních
provozech, na výstavách, kulturních akcích a pod.
Výhodou kabelových přejezdů je jejich vysoká tuhost,
chemická stálost, nesnadná hořlavost, snadná údržba,
rychlá montáž a demontáž. Výrobky maji příslušenství
v podobě různých zatáček, křižovatek, spojek a zakončovacích dílů.
Spojení kabelových přejezdů probíhá nasunutím jednoho přejezdu do druhého, nebo pomocí tzv. zámků, kdy
ustavení vzájemné polohy zaručují jednoduché zámky na
koncích jednotlivých segmentů. U zásuvných přejezdů
pak může být nainstalováno víko buď na každý jednotlivý přejezd nebo lze přejezd předsadit o polovinu délky
přes spoj vík a tím zvýšit tuhost celé soustavy. Barevné provedení přispívá k celkové bezpečnosti v prostoru, kde
je kabelový přejezd instalován.
Výrobek je navržen tak, aby jeho aplikace byla co nejsnažší a přitom byly zachovány požadované technické
vlastnosti. Díky vysoké pevnosti není problém přejíždět kabelový přejezd s vložkou nákladními auty. Pro osobní vozidla a pohyb osob doporučujeme kabelový přejezd s víkem, pro použití v kanceláři doporučujeme použít
kabelový přejezd s nižším profilem. Pro využití zejména na stavbách je nejvhodnější variantou tzv. podzemní
kabelový přejezd Subterra, který je položen těsně pod povrch avšak díky tuhosti tunelové konstrukce splňuje
i ty nejnáročnější požadavky na zatížení. Po skončení stavby je možno jej demontovat a jednotlivé segmenty
znovu použít v jiné lokalitě.

DEFENDER III

AH85008

Délka: 100 cm
Šířka: 60 cm
Výška: 7,3 cm
Průchody: 3
Váha: 22 kg
Zatížení: 5t na 20 x 20 cm

AH85002
AH85009

AH85004

AH85002 - základní díl / AH85009 - oblouk 45 / AH85004 - spojka / AH85008 - koncovka
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER MIDI
AH85300
Délka: 89 cm
Šířka: 54,2 cm
Výška: 5,4 cm
Průchody: 5
Váha: 11,5 kg
Zatížení: 5t na 20 x 20 cm

AH85009

AH85308

AH85300 - základní díl / AH85009 - oblouk 45 / AH85308 - koncovka
Defender MIDI disponuje ve své základně pěti kabelovými tunely,
které jsou zakryty horní vyklápěcí deskou s protiskluzovou ochranou
a výrazným bezpečnostním zabarvením.
Součástí systému je konstrukčně stejně řešený devadesáti stupňový
oblouk a koncové výstupní díly, které chrání kabely proti zlomení,
Využití nalezne zejména při pořádání koncertů, různých společenských a sportovních akcích, kde je požadavek na ochranu položených
sítí a diváků.

DEFENDER MINI

AH85200

AH85208
Defender MINI poskytuje dostatečnou ochranu kabelů v nenáročných
zátěžových podmínkách jako jsou např. veletrhy, obchodní domy,
výrobní dílny, ale i menší koncerty, či sportovně zaměřené akce.
Systém není vhodný do běžného uličního provozu, na stavby a všude tam, kde je zvýšený pohyb automobilů, strojů a stavební techniky.
AH85200 - základní díl / 85208 - koncovka

Délka: 100 cm
Šířka: 29 cm
Výška: 4,8 cm
Průchody: 3
Váha: 5 kg
Zatížení: 2t na 20 x 20 cm
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER NANO

AH85150

Délka: 100 cm
Šířka: 28 cm
Výška: 3,2 cm
Průchody: 6
Váha: 4,47 kg
Zatížení: 2t na 20 x 20 cm

AH85158

DEFENDER COMPACT

AH85100

Délka: 80,4 cm
Šířka: 43,5 cm
Výška: 3,7 cm
Průchody: 5
Váha: 3,5 kg
Zatížení: pochozí

pochozí
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER OFFICE
AH85160

Délka: 87 cm
Šířka: 12 cm
Výška: 2,1 cm
Váha: 1,3 kg
Průchody: 4

Defender OFFICE je svou
subtilnější konstrukcí určen
především do méně namáhaných prostor, jako jsou
kancelářské budovy, obchodní centra a pod.
Velmi jednoduchý spojovací systém v kombinaci rovných a úhlových dílů umožňuje rychlou a jednoduchou
stavbu požadované linie.

AH85161

AH85168

AH85160 - základní díl / AH85161 - oblouk 90 / AH85168 - koncovka
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER XXL
Délka: 70 cm
Šířka: 69,6 cm
Výška: 8,7 cm
Průchody: 5
Váha: 21,4 kg
Zatížení: 6t 20 x 20 cm

AH85500

Defender XXL je zvláště vhodný pro ochranu silnoproudých kabelů, které pojme pět vysokokapacitních
zakrytých kabelových tunelů.
Svou robustní konstrukcí je předurčen k použití ve
výrobních halách, na stavbách a všude tam, kde je
zvýšený automobilový provoz. Krátkodobě jej lze využít i jako klasický zpomalovací prah.
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER ULTRA L
Délka: 70 cm
Šířka: 78,3 cm
Výška: 13,9 cm
Průchody: 2
Váha: 30 kg
Zatížení: 6t na 20 x 20 cm

AH85600
Defender ULTRA L je speciálně vyvinutý pro extrémní zátížení. Dva
rozměrné kabelové kanály zároveň umožňují položení a dostatečnou
ochranu především silnoproudých kabelů.
PŘEJEZDOVÁ RAMPA
PRO VOZÍČKÁŘE

AH85305SET

Přejezdová rampa určená
pro vozíčkáře je vhodná zejména v kombinaci se systémem DEFENDER MIDI.
Je tvořena přejezdovou
plochou a dvěma nájezdovými bočnicemi, které se
přichytí k základnímu rovnému dílu.
AH85305SET - základní sestava / AH85307L / P - nájezdové bočnice / AH85306 - přejezd
AH85307P

AH85306

AH85307L
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER BOX
Multifunkční transportní a
skladovací BOX pro všechny
typy kabelových mostů.
Box má základový rozměr
euro-palety. Kombinace kovové konstrukce a plastových prvků zaručuje vysokou pevnost při nízké váze.

AH85BOX

DEFENDER RUBBER
Tloušťka: 3 mm
Šířka: 100 cm
Délka: 10 m
Protiskluzový kaučukový povrch k ochraně všech typů kabelů. Vhodný do každého provozního prostoru.

AH85900
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KABELOVÉ
PŘEJEZDY
KABELOVÉ
PŘEJEZDY
CABLE CROSSOVER
DEFENDER SUBTERRA 120
Délka: 76 cm
Šířka: 57 cm
Výška: 15 cm
Průchody: 1 (11,3 x 10 cm)
Váha: 13,8 kg
Zatížení: 5t na 20 x 20 cm

Defender SUBTERRA 120 je kabelový tunel pro profesionální vedení inženýrských sítí jednak
v nadzemní rovině, ale především pod zemí. Tento kabelový tunel zajišťuje maximální bezpečnost
a zároveň rychlé a operativní napojení potřebných sítí. Konzistentní konstrukce vyrobená z tuhého
polyamidu, společně se dvěma vyztuženými bočními stěnami v sobě integruje vysokou odolnost při
použití v extrémně náročných podmínkách jako jsou např. stavby, dálkové přivaděče energie a pod.
a zároveň poskytuje vysokou míru mobility včetně možnosti vícenásobného použití.
Konstrukční prvky umístěné pod povrchem země odolají bezpečně přejezdu těžké stavební techniky
a zároveň nekladou žádnou překážku v jejím pohybu.
Vnitřní prostor o rozměru 113 x 100 mm má dostatečnou objemovou kapacitu pro vedení mnoha
síťových systémů (kabely, potrubí, hadice, telekomunikační sítě atd.).
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PODLAHOVÉ
DESKY
PODLAHOVÉ
DESKY
FLOOR PANELS
PODLAHOVÉ DESKY
jsou vyrobeny z recyklovaného tepelně zpracovaného
granulátu PVC.

102 - ZÁTĚŽOVÁ
délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 32 kg
zátěž: 3,3 t / 1 dm2

Charakteristika:
jednoduchá montáž - zámkový systém, aplikace
na zpevněné venkovní i vnitřní povrchy, odolné vůči
chemikáliím, povětrnostním vlivům, těžko hořlavé,
protiskluzový povrch, jednoduchá údržba, snadno
dělitelné pro přesné položení v členitých prostorách

104 - UNIVERZÁLNÍ

použití:
stadiony, cirkusy, poutě atd.

105E - EXPO
délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 28 kg
zátěž: 1,6 t / 1 dm2

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 29 kg

použití:
průmysl, zemědělství atd.

použití:
výstavy, venkovní akce atd.

105ES - EXPO - DĚROVANÁ

106 - UNIVERZÁLNÍ - INTERIEROVÁ

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 28,5 kg

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
šířka: 800 mm
hmotnost: 28 kg
menší zátěž

použití:
koncerty, venkovní akce atd.

použití:
výstavy, haly, sklady atd.

113A - PADDOCK - DĚROVANÁ

113 - PADDOCK
délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 28 kg

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 27 kg

použití:
parkur, jezdecké haly atd.

použití:
parkur, jezdecké haly atd.

115 - INTERIEROVÁ

115A - INTERIEROVÁ - DĚROVANÁ
délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 20 kg
zátěž: 2 t / 1 dm2

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 19 kg
zátěž: 1 t / 1 dm2

použití:
sklady, výstavy, hřiště atd.

použití:
výstavy, prezentace atd.

117 - INTERIEROVÁ - HLADKÁ

118 - STÁJOVÁ - HLADKÁ

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 12 mm
hmotnost: 16,5 kg
nízká zátěž

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 12 mm
hmotnost: 16,5 kg
nízká zátěž

použití:
chodby, šatny atd.

použití:
chodby, přechody atd.
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PODLAHOVÉ
DESKY
PODLAHOVÉ
DESKY
FLOOR PANELS
121 - KULIČKOVÁ - HLADKÁ
délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 12 mm
hmotnost: 16,5 kg

délka: 1160 mm
šířka: 780 mm
výška: 12 mm
hmotnost: 13,5 kg

použití:
zimní stadiony, šatny atd.

použití:
zimní stadiony atd.

124 - INTERIEROVÁ KULIČKOVÁ

103 - ZÁTĚŽOVÁ MALÁ

délka: 1200 mm
šířka: 800 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 20 kg
vysoká zátěž

délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 43 mm
hmotnost: 18 kg
zátěž: 3,5 t / 1 dm2

použití:
sklady, haly, výstavy atd.

použití:
výstavy, haly, outdoor atd.

107 - DESKA KAMÍNKOVÁ

109 - INTERIEROVÁ MALÁ

délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 11,5 kg
zátěž: 2 t / 1 dm2

délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 10,2 kg
zátěž: 2 t / 1 dm2

použití:
výstavy, koncerty atd.

použití:
veletrhy, dílny, trávníky atd.

109Z - INTERIEROVÁ MALÁ ZASÍLENÁ PLNÁ

110 - INTERIEROVÁ KULIČKOVÁ MALÁ

délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 12,5 kg
zátěž: 3 t / 1 dm2

délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 10,2 kg

použití:
výrobní haly, stáje, sklady atd.

použití:
výrobní haly, sklady atd.

111 - STÁJOVÁ MALÁ

NÁJEZDY

121P - PUZZLE

123 - KULIČKOVÁ MALÁ - VSTŘIKOVANÁ
délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 10,2 kg

délka: 800 mm
šířka: 600 mm
výška: 22 mm
hmotnost: 11,5 kg

použití:
stáje, chodby, cirkusy atd.

použití:
haly, sklady, výroba atd.

délka: 400 mm / výška: 22 mm
šířka: 100 mm / hmotnost: 0,6 kg
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NÍZKÝ “POD”

NÍZKÝ “NAD”

NÁJEZDY

délka: 400 mm / výška: 43 mm
šířka: 100 mm / hmotnost: 1,2 kg
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VYSOKÝ “POD”

VYSOKÝ “NAD”
PRO 102

VYSOKÝ “NAD”
PRO 104, 105,
106, 113

