
                                        
                                                          

 Směrový sloupek typ K 
 

Tento výrobek je klasickým a nejžádanějším produktem naší společnosti. 

Sloupek je tvořen třemi částmi spojenými v kompaktní nedělitelný celek. Všechny tři 

díly jsou spojeny technologií vstřikování. 

Sloupek je dodáván v různých barevných a délkových variantách a je osazen 

plastovými odrazovými skly nebo retroflexní fólií. Sloupek lze osadit na komunikaci 

různými způsoby. 

 
Prosté osazení 

Směrový sloupek délky 1200 nebo 1500mm lze osadit prostě a to zakopáním nebo 

zabetonováním do terénu krajnice vozovky, nebo vsunutím do otvoru vyhloubeným 

beranidlem resp. vrtákem odpovídajícím profilu sloupku. Po zasunutí sloupku do 

vyhloubeného otvoru se následně sloupek zasype zeminou a udusá. 

 
Plastová patka 

Pro osazení do plastové patky jsou určeny sloupky délky 1000 a 1250mm. Při vetknutí 

patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy. 

Plastová patka může být v krajnici zakopána nebo zabetonována. Patka se 

zabuduje do krajnice tak, aby horní okraj vyčníval cca 5 cm nad terén. Do patky se 

následně vsune sloupek, který je možno zajistit plastovým šroubem  

 

Ocelová patka 

Pro osazení do kovové patky jsou určeny sloupky délky 900mm. Při vetknutí patky do 

terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy a dále na 

to, aby horní část kovové patky byla osazena tak, aby při najetí vozidla na patku 

sloupku nedošlo k poškození pneumatiky vozidla. Kovová patka se zabudovává do 

krajnice zatlučením ocelového profilu ve spodní části patky, přičemž se předem v 

krajnici vyhloubí odpovídající jamka pro zapuštění horní části patky. Do patky se 

následně vsune sloupek.  

 

Betonová patka 

Pro osazení do betonové patky jsou určeny sloupky délky 900mm. Patka je vyrobena 

z vibrovaného betonu a má kónický tvar zabraňující jejímu vytažení. Pro patku se 

předem v krajnici vyhloubí odpovídající jamka pro zapuštění. Do patky se následně 

vsune sloupek.  

 

Osazení na svodidlo 

Pro osazení sloupku na svodidla jsou určeny sloupky délky 350mm s ocelovým 

pozinkovaným držákem, přizpůsobeným pro osazení na jakýkoliv typ svodidla. Na 

svodidlo je sloupek připevněn šroubem v místě montážního otvoru.  

 

 

 

 

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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