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Integraci dlažba
Integraci dlažba byla vyrobena s myšlenkou na nevidomé a slabozraké občany.
Na jejím povrchu se nacházejí charakteristické výstupky, které plní varovnou funkci
před změnou směru, výšky povrchu, překážkou nebo při přiblížení k nebezpečnému
místu.
Tuto dlažbu lze je snadno vycítit dotykem (chodidly nebo např. hůlkou) i
akusticky, což přímo zvyšuje bezpečnost osob, které mají problémy se zrakem.
Integraci dlažba musí být ve veřejném prostoru použita všude tam, kde existuje
jakékoli riziko pro nevidomé nebo slabozraké spoluobčany, např. podél hran
chodníků, nástupišť, před přechodem pro chodce nebo na začátku a konci každého
schodiště.

Vzorník barev
Povrch Standardní

grafitová

šedá

červená

Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku

Doporučení a informace:
Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel
KR3 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.
Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č. D-05.03.23.
Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.

Srážení hran : se standardním zkoseným hranem (přizpůsobené ke kombinaci s Cihla dlažba)
Distanční výstupky: standardní velikosti
Šířka spáry: 3-5 mm
Produkční technologie: dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry

Podrobnosti o produktu
Počet prvků ve vzoru : 1
Vzhled: plochý povrch, rovné hrany, výstupky na povrchu
Tloušťka (cm): 8
Formát : průměrný
Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, drahý
Zatížení: přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, pohyb těžkých vozidel – nízký
provoz (KR3), pěší provoz

Materiál: vibrolisovaný beton

Logistické údaje
Hmotnost palety [kg]

Počet m2 na paletě

1480

8,64

Počet vrstev na paletě
8

Z technologických důvodů se může měnit váha palety.

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

