
                                        

   

 

                                                        

 

Směrový sloupek typ F 
 
Tento výrobek je vytvořen na základě aktuálních požadavků správců silnic. Naše společnost se výrobou tohoto typu 

sloupku rozhodla nabídnout alternativu ke klasickým typům silničních směrových sloupků. 

 

Profil sloupku je vyroben z houževnatého PVC a umožňuje maximální flexibilitu sloupku v ohybu ve směru i v protisměru 

jízdy i v kroucení. Navíc je naprosto bezpečný a nemá žádné ostré hrany, které by mohly ohrozit účastníky silničního 

provozu. 

Směrový sloupek lze osadit prostě a to zakopáním do terénu krajnice vozovky, nebo vsunutím do otvoru vyhloubeným 

beranidlem resp. vrtákem. Ve spodní části sloupku je otvor, do kterého se vkládá příčný plastový kolík délky 100mm a 

průměru 10mm zamezující vytažení sloupku z krajnice. Příčný kolík je součástí dodávky sloupku. Po zasunutí sloupku do 

vyhloubeného otvoru se následně sloupek zasype zeminou a udusá.  

Pro osazení s ocelovým bodcem jsou určeny sloupky délky 900 mm. Kovový bodec se zabudovává do krajnice zatlučením 

ocelového T-profilu připevněného ve spodní části sloupku. T-profil je dlouhý 400 mm, je možno jej zatlouct obyčejnou 

ocelovou palicí a jeho tvar zabraňuje vyviklání sloupku v podélném i příčném směru jízdy. Při zabudování je potřeba dbát 

na to, aby byl T-profil zatlučen tak, aby nevyčníval nad úroveň krajnice. 

Pro osazení sloupku na svodidla jsou určeny sloupky délky 600mm s ocelovým pozinkovaným držákem přizpůsobeným pro 

osazení na jakýkoliv typ svodidla. Na svodidlo je sloupek připevněn šroubem v místě montážního otvoru. 

 

Hlavní výhody sloupku F:  

 

• Maximální flexibilita  

• Nízká cena 

• Snadná údržba 

• Bezpečnost 

• Dlouhá životnost 

 
Dodává se ve všech požadovaných délkách a barvách. 

 
Použití sloupku F vede k jednoznačnému snížení nákladů na realizaci, protože pořizovací cena tohoto produktu je 

v porovnání s podobnými produkty mnohem nižší. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Výrobek je certifikován dle EN 12899-3 a splňuje TP 58. 

 
Více informací o tomto a dalších produktech naleznete na www.plastika-sv.cz 
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