jeklene varnostne ograje
kombinirane leseno jeklene
varnostne ograje
za asne in premi ne jeklene
varnostne ograje
blažilci trkov
protihrupna zaš ita
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Celovite rešitve cestnih varnostnih sistemov in protihrupne zaščite
iko d.d. Liboje si že vrsto let prizadeva za povečanje varnosti v cestnem prometu. Odraz teh prizadevanj in
L
stalnega razvoja so uspešno opravljeni preskusni trki (crash testi), skladni z referenčnim standardom EN 1317
– 1/2 za cestne varnostne ograje, ki so bili izvedeni v neodvisnih ustanovah kot so: Laboratoire d`essais Inrets
Equippements de la Route Lyon-Francija, 2002, TÜV BAYERN SZA Technische Prüf-GmbH MünchenNemčija, 2005 in TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR CONSTRUCTIONS,PRAGUE, s.p. PragaČeška, 2007.
Vzpostavljena notranja kontrola proizvodnje in rezultati preskusnih trkov sta omogočila pridobitev certifikatov o
skladnosti za jeklene varnostne ograje
N2-W5, N2-W6, H1-W5, H2-W5 in H2-W4. Kakovost in
skladnost proizvodov s standardom ENl 1317 tako lahko izkazujemo z
izjavo o skladnosti.
Poleg lastnega razvoja in proizvodnje jeklenih cestnih varnostnih ograj v Liko d.d. Liboje spremljamo tudi
prizadevanja drugih proizvajalcev cestnih varnostnih sistemov ter se z njimi povezujemo s ciljem zagotavljanja
njihovih proizvodov na tržiščih, kjer nastopamo.
Zastopamo in dobavljamo kombinirane jekleno lesene cestne varnostne ograje EURO MB francoskega
proizvajalca Roadis, začasne in premične jeklene varnostne ograje MINI-GUARD nemškega proizvajalca
SGGT Straßenausstattungen, naletne blažilce VECU-STOP nemškega proizvajalca SPS Schutzplanken in
protihrupne ograje različnih uveljavljenih proizvajalcev.
Z lastnimi proizvodi, proizvodi partnerskih dobaviteljev ter lastno montažo lahko zagotavljamo celovite
rešitve cestnih varnostnih sistemov in protihrupne zaščite skladne z zahtevami naročnikov.
Liko d.d. Liboje, kot pravni naslednik družbe Profilirka Liboje se z razvojem in proizvodnjo jeklenih cestnih
varnostnih ograj ukvarja že od začetka 70. let prejšnjega stoletja, ko je z njimi opremil tudi prvo avtocesto v
Republiki Sloveniji AC Vrhnika – Postojna v takratni Jugoslaviji. Poleg slovenskega trga je nastopal tudi na
preostalih trgih takratne Jugoslavije in v tujini.
V zadnjih dveh desetletjih je Liko d.d. Liboje sodeloval pri nacionalnem programu izgradnje avtocestnega križa
v Republiki Sloveniji in v tem obdobju proizvedel in vgradil preko 500 km različnih tipov jeklenih varnostnih
ograj.

Liko d.d. Liboje
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Vsebina
Jeklene varnostne ograje

Liko

5 - 13

l

d.d. Liboje proizvaja jeklene cestne varnostne
ograje lastne blagovne znamke
l
Ograje se razlikujejo glede na stopnjo zadrževanja (N2,
H1 in H2), delovno širino ter način vgradnje in pritrditve.
Širok spekter proizvodov različnih trdnostnih lastnosti
omogoča zagotavljanje ustreznih rešitev glede na
zahteve naročnikov.

Kombinirane leseno jeklene varnostne
ograje

14 - 17

Liko d.d. Liboje je zastopnik in dobavitelj lesenih
varnostnih ograj z notranjo jekleno konstrukcijo
francoskega proizvajalca ROADIS.
Osnovni namen leseno jeklenih varnostnih ograj je
estetska umestitev v naravni prostor ob hkratnem
zagotavljanju varnosti v cestnem prometu.
Impregniran les rdečega bora zagotavlja najvišjo raven
obstojnosti tudi v najzahtevnejših zunanjih pogojih.

Začasne in premične jeklene varnostne
ograje
Liko d.d. Liboje je zastopnik in dobavitelj začasnih in
premičnih jeklenih varnostnih ograj MINI-GUARD
nemškega proizvajalca SGGT Straßenausstattungen.
Začasna jeklena varnostna ograja MINI-GUARD je
relativno lahka, vendar zagotavlja zelo visok nivo varnosti
v cestnem prometu.
Njena prednost je hitra in enostavna postavitev.
Uporablja se predvsem na mestih, kjer se pogosto
spreminja potek prometnega toka.

18 - 20
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21 - 24

Liko d.d. Liboje je zastopnik in dobavitelj blažilcev trkov
VECU-STOP
nemškega
proizvajalca
SPS
Schutzplanken.
Blažilci trkov so namenjeni zmanjšanju učinkov in
posledic, ki nastanejo pri trku vozila v objekt.
Prvenstveno se vgrajujejo na mesta nevarnih prometnih
točk, ki jih ni mogoče drugače zaščititi.
Ob trku v blažilec je potnik v vozilu izpostavljen
obremenitvam oziroma vrednostim pospeškov, ki so za
telo še sprejemljivi, s tem pa so minimalne tudi telesne
poškodbe.

Protihrupna zaščita
Liko d.d. Liboje dobavlja in vgrajuje protihrupne sisteme
različnih uveljavljenih proizvajalcev.
Dobavljivi so protihrupni paneli izdelani iz aluminija, jekla
ali kompozitnih materialov. Vse izdelke je mogoče v celoti
reciklirati.
Vsi dobavljivi protihrupni sistemi dosegajo zelo dobre
rezultate glede zvočne izolacije in absorpcije zvoka.
Protihrupni paneli so nerjaveči, možno jih je rezati,
montirajo se lahko do višine 6 metrov in imajo 25. letno
življensko dobo.

25 - 30
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Jeklene varnostne ograje

l

Sistemi jeklenih cestnih varnostnih
ograj
predstavljajo prilagojene
l
rešitve za izboljšanje prometne
varnosti.
Varnostne ograje preprečujejo vozilom vožnjo izven
urejenega cestišča, vožnjo v napačno smer po
nasprotnem vozišču in omogočajo zaporo ter zaščito
želenih področij na in izven vozišča.
Pri trku vozila v sistem varovalne ograje se le - ta
deformira na način, da vozilu omogoča kontroliran
potek vožnje in varno zaustavitev.

Vgradnja jeklenih varnostnih ograj
l
zagotavlja visok nivo varnosti v prometu.
Sistemi jeklenih varovalnih ograj
so primerni za vgradnjo na:
l
-

Protikorozijska zaščita zagotavlja zelo
dolgo življenjsko dobo tudi v
najzahtevnejših pogojih, ki nastanejo
predvsem v zimskih razmerah zaradi
posipavanja cest s soljo.
Vsi elementi sistemov jeklenih varnostnih ograj Liko
so površinsko protikorozijsko zaščiteni s postopkom
vročega cinkanja skladno s standardom EN ISO
1416, kar predstavlja učinkovito in dolgoročno zaščito
pred fizikalno-kemijskimi reakcijami med materialom
in njegovim okoljem.
Debelina plasti nanešenega cinka na elemente je
minimalno 76µm, povprečno pa 86µm.

ceste,
mostove, viadukte in ostale objekte,
portale,
dirkališča,
večnivojska parkirišča in območja mirujočega
prometa,
proizvodne obrate, skladišča ipd.

Liko d.d. Liboje je ekspert v proizvodnji in obdelavi
jeklenih profilov z različnimi postopki obdelave, ki
mu lahko zaupate, da bo zadovoljil vse vaše
potrebe in zahteve vezane na uporabljene
materiale, izdelane komponente in sisteme ter
celovite rešitve.
Kot odgovor na vaše potrebe, Liko d.d. Liboje
nenehno razvija svoje poslovanje in paleto
izdelkov.

Liko d.d. Liboje

Jeklene varnostne ograje

Sistem jeklene varnostne ograje Liko je sestavljen
iz sledečih osnovnih elementov:
- odbojnik,
- steber,
- podporna
pločevina
ali
distančnik
(odvisno od variante),
- vijačni in pritrdilni material.
Pri nekaterih sistemih so dodani še sledeči elementi:
vodilni profil, letev za dodatno zaščito motoristov in
svetlobno odsevna telesa.

Odbojnik – enoten pri vseh variantah
Vsi sistemi jeklenih varnostnih ograj Liko imajo
odbojnik enotne oblike, izdelan iz jeklene pločevine
S235JR, debeline 3 mm, ki je predpisan v Republiki
Sloveniji. Odbojnik ima profil v obliki
in je v
standardni izvedbi dolg 4240 mm, možno pa je
naročiti tudi daljše in krajše izvedbe.

Dolžina
[mm]

Širina
[mm]

Globina
[mm]

Debelina
[mm]

Teža
[kg/m]

4240

332

75

3

11,3

Odbojniki velikih dolžin in vijačne zveze elementov sistema omogočajo hitro
in enostavno montažo, kar zagotavlja ekonomičnost sistemov jeklenih
varnostnih ograj Liko.
Steber – različnih dimenzij glede na
varianto sistema.
Stebri se glede na varianto sistema razlikujejo po
obliki in dimenzijah, osnovni obliki stebra sta C in V
profil. Pri nekaterih variantah je stebru dodan
distančnik. Steber je izdelan iz jeklene pločevine
S235JR, debeline 4 mm ali 5mm.

Steber C

Steber V

Distančnik / podporna pločevina –
opcija glede na varianto sistema.
Distančnik in podporna pločevina sta izdelana iz
jeklene pločevine S235JR, distančnik je debeline
4mm, podporna pločevina je debeline 5mm.
Distančnik obstaja v treh variantah.

Podporna
Pločevina

Distančnik

Distančnik
(varjen)

Za vse sisteme jeklenih varnostnih ograj Liko izdelujemo tudi dodatne in posebne elemente, kot so: začetni
in končni elementi, prehodni elementi, ukrivljeni elementi različnih radijev, stebri s ploščo ter ostale
elemente. Sistemi so opremljeni tudi s pripadajočo signalizacijsko opremo.
Odbojniki in stebri so izdelani na proizvodni liniji s postopkom hladnega valjana pločevine v kolutih, kar
zagotavlja visoko natančnost dimenzij izdelkov kot tudi velike dolžine izdelkov.
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Liko d.d. Liboje proizvaja pet variant jeklenih varnostnih ograj
N2-W5, N2-W6, H1-W5, H2-W5 in H2-W4

7

l

N - NORMALEN NIVO ZADRŽEVANJA

Enostranska cestna varnostna ograja
Uporaba*: regionalne in glavne ceste
Stopnja zadrževanja:
Delovna širina:
ASI:
Razdalja med stebri:
Teža sistema:

N2 – W5
N2
W5≤1,7 m
A (0,4)
4m
15,2 kg/m

Enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom
N2 – W6
Uporaba*: hitre ceste in manj izpostavljeni odseki avtocest
Stopnja zadrževanja:
N2
Delovna širina:
W6≤2,1 m
ASI:
A (0,6)
Razdalja med stebri:
4m
Teža sistema:
16,8 kg/m

H - VISOK NIVO ZADRŽEVANJA

Enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom in
vodilnim profilom H1 – W5
Uporaba*: avtoceste in hitre ceste – sredinska ograja
Stopnja zadrževanja:
H1
Delovna širina:
W5≤1,7 m
ASI:
A (0,6)
Razdalja med stebri:
2m
Teža sistema:
30,1 kg/m

Enostranska cestna varnostna ograja H2 – W5
(za traso)
Uporaba*: avtoceste in hitre ceste – trasa
Stopnja zadrževanja:
H2
Delovna širina:
W5≤1,7 m
ASI:
A (0,9)
Razdalja med stebri:
2m
Teža sistema:
41,1 kg/m

Enostranska cestna varnostna ograja H2 – W4
(za objekte)
Uporaba*: objekti cest (viadukti, mostovi, portali, prehodne
cone)
Stopnja zadrževanja:
H2
Delovna širina:
W4≤1,3 m
ASI:
A (0,6)
Razdalja med stebri:
1,33 m
Teža sistema:
49,4 kg/m
* Navedbe o uporabi se nanašajo na prevladujočo rabo v Republiki Sloveniji.

Ostali sistemi jeklenih varnostnih ograj, kot so dvostranske jeklene varnostne ograje, ograje z stopnjami
zadrževanja T1, T2, T3, H3, H4a in H4b, so dobavljivi preko partnerskih podjetij.

Liko d.d. Liboje

Jeklene varnostne ograje

Jeklena varnostna ograja N2-W5
N2-W5 je najpogostejša varianta jeklene varnostne ograje, ki se vgrajuje na
trasah regionalnih in glavnih cest v Republiki Sloveniji.
Sistem je sestavljen iz:
- odbojnikov dolžine 4240 mm, širine 332 mm in
globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine
S235JR, debeline 3 mm;
- stebrov dimenzij 120x54x20mm, dolžine 1550,
1750, 1900, 2000 mm, izdelanih iz jeklene
pločevine S235JR, debeline 4mm;
- podporne pločevine dimenzij 238x153x60 mm,
izdelane iz jeklene pločevine S235JR, debeline
5 mm;
- vijačnega in pritrdilnega materiala.

Jeklena varnostna ograja N2-W6 z distančnikom
N2-W6 se najpogosteje vgrajuje na manj zahtevnih odsekih avtocest in
hitrih cest v Republiki Sloveniji.
Sistem je sestavljen iz:
- odbojnikov dolžine 4240 mm, širine 332 mm in
globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine
S235JR, debeline 3 mm;
- stebrov dimenzij 100x50x25,3 mm, dolžine
1100, 1350, 1500, 1750 in 1900 mm, izdelanih iz
jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
- distančnika
dimenzij
275x220x165
mm,
izdelanega iz jeklene pločevine S235JR,
debeline 4 mm;
- vijačnega in pritrdilnega materiala.
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Jeklena varnostna ograja H1-W5 z distančnikom in vodilnim profilom
H1-W5 se v Republiki Sloveniji običajno vgrajuje na avtocestah in hitrih
cestah kot sredinska ograja, ki fizično ločuje smerna vozišča.
Sistem je sestavljen iz:
- odbojnikov dolžine 4240 mm, širine 332 mm in
globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine
S235JR, debeline 3 mm;
- stebrov dimenzij 100x50x25,3 mm, dolžine
1100, 1350, 1500, 1750 in 1900 mm, izdelanih iz
jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm;
- distančnika
dimenzij
275x220x165
mm,
izdelanega iz jeklene pločevine S235JR,
debeline 4 mm;
- vijačnega in pritrdilnega materiala.

Jeklena varnostna ograja H2-W5
H2-W5 je najpogosteje uporabljena varianta ograje na trasah avtocest in
hitrih cest v Republiki Sloveniji.
Sistem je sestavljen iz:
- odbojnikov dolžine 4240 mm, širine 332 mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR,
debeline 3 mm;
- stebrov dimenzij 80/135x130x27,7 mm, dolžine 1900 mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR,
debeline 5mm;
- stebrov dimenzij 120x50x25,3 mm,dolžine 900, 1100, 1350, 1500, 1750mm, izdelanih iz jeklene
pločevine S235JR, debeline 4mm;
- distančnika dimenzij 275x220x165 mm, izdelanega iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4 mm;
- vijačnega in pritrdilnega materiala.
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Jeklena varnostna ograja H2-W4

H2-W4 je namenjena vgradnji na objekte cest kot so viadukti, mostovi, portali
in prehodne cone.

Sistem je sestavljen iz:
- odbojnikov dolžine 4240 mm, širine 332 mm in
globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine
S235JR, debeline 3 mm;
- stebrov dimenzij 80/135x130x27,7 mm, dolžine
915 mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR,
debeline 5mm;
- za sidranje stebra se uporabita dva »TOGE«
vijaka M18 SW27;
- stebrov dimenzij 120x50x25,3 mm,dolžine 900,
1100, 1350, 1500, 1750mm, izdelanih iz jeklene
pločevine S235JR, debeline 4mm;
-

distančnika
dimenzij
275x220x165
mm,
izdelanega iz jeklene pločevine S235JR,
debeline 4 mm;

-

vijačnega in pritrdilnega materiala.

Jeklene varnostne ograje H1-W5, H2-W5 in H2-W4 so testirane in C ∈
certificirane tudi v modificiranih izvedbah.
H1-W5 in H2-W5, ki sta bili prvotno testirani in namenjeni vgradnji na trasi se
lahko uporabljata tudi za objekte in za demontažne prehode.
H2-W4, ki je bila prvotno testirana za objekte pa se lahko uporablja tudi za
traso in za demontažne prehode.

Liko d.d. Liboje

Jeklene varnostne ograje
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Lahke izvedbe jeklenih varnostnih ograj
C∈

Poleg zgoraj opisanih "težjih" variant jeklenih varnostnih ograj je Liko d.d. Liboje pridobil tudi
certifikate, na osnovi predhodno uspešno opravljenih porušitvenih testov s preskusnimi trki, za “lahke”
izvedbe jeklenih varnostnih ograj.
Pri “lahkih” izvedbah je odbojnik izdelan iz jeklene pločevine S355JO debeline 2mm.
Proizvodni program obsega sledeče “lahke” izvedbe:
-

enostranska cestna varnostna ograja K-LIGHT N2W4 za traso in objekte,
enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom in ojačitvenim profilom K-LIGHT H1W4 za
traso in objekte ter
enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom K-LIGHT H2W4 za traso, objekte in
demontažne sisteme.

N - NORMALEN NIVO ZADRŽEVANJA - “LAHKA” IZVEDBA

vgradnja v zemljino

vgradnja v objekt

Enostranska jeklena cestna varnostna ograja
K-LIGHT N2W4 za vgradnjo v zemljino - traso in objekte
Uporaba*: javne in hitre ceste, manj izpostavljeni odseki
avtocest, objekti
Stopnja zadrževanja:
N2
Delovna širina:
W4 ≤ 1,3 m
ASI:
A (0,6)
Razdalja med stebri:
2m
12,9 kg/m (trasa)
Teža sistema:
14,0 kg/m (objekt)

H - VISOK NIVO ZADRŽEVANJA - “LAHKA” IZVEDBA

vgradnja v zemljino

vgradnja v zemljino

vgradnja v objekt

vgradnja v objekt

demontažna

Enostranska jeklena cestna varnostna ograja K-LIGHT
H1W4 z distančnikom in ojačitvenim profilom
za vgradnjo v zemljino - traso in objekte
Uporaba*: hitre ceste in avtoceste - sredinska ograja, objekti
Stopnja zadrževanja:
H1
Delovna širina:
W4 ≤ 1,3 m
ASI:
A (0,8)
Razdalja med stebri:
2m
22,4 kg/m (trasa)
Teža sistema:
21,5 kg/m (objekt)

Enostranska jeklena cestna varnostna ograja K-LIGHT
H2W4 z distančnikom
za vgradnjo v zemljino - traso, objekte in demontažne sisteme
Uporaba*: hitre ceste in avtoceste, objekti
Stopnja zadrževanja:
H2
Delovna širina:
W4 ≤ 1,3 m
ASI:
A (0,9)
Razdalja med stebri:
2m
Teža sistema:
35,9 kg/m (trasa)
34,3 kg/m (objekt)
53,0 kg/m (demontažna)

Liko d.d. Liboje
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Jeklena varnostna ograja K-LIGHT N2W4
K-LIGHT N2W4 je namenjena predvsem vgradnji na javnih regionalnih in
glavnih cestah in redkeje na manj izpostavljenih odsekih avtocest. Proizvaja
se v dveh različicah; za vgradnjo v zemljino – traso in vgradnjo v objekte.
Sistem sestavljajo sledeči elementi:
-

odbojnik dolžine 4340mm, širine 330mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S355JO,
debeline 2mm;
steber dimenzij 100x60x25mm, dolžine 1500mm (pri vgradnji v zemljino) izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 3mm;
steber dimenzij 100x60x25mm, dolžine 610mm (pri izvedbi za objekte), izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 3mm;
pri izvedbi za objekte: pritrdilna pločevina dimenzij 300x250mm, izdelana iz jeklene pločevine
S235JO, debeline 10mm;
vijačni in pritrdilni material.

Jeklena varnostna ograja K-LIGHT H1W4
K-LIGHT H1W4 je namenjena predvsem vgradnji na hitrih cestah in
avtocestah. Proizvaja se v dveh različicah; za vgradnjo v zemljino – traso in
vgradnjo v objekte.
Sistem sestavljajo sledeči elementi:
-

odbojnik dolžine 4340mm, širine 330mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S355JO,
debeline 2mm;
steber dimenzij 120x66x25mm, dolžine 1500mm (pri vgradnji v zemljino) izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 4mm;
steber dimenzij 120x66x25mm, dolžine 520mm (pri izvedbi za objekte), izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 4mm;
distančnik dimenzij 243x160x55mm, izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 6mm;
pri izvedbi za objekte: pritrdilna pločevina dimenzij 300x250mm, izdelana iz jeklene pločevine
S235JO, debeline 10mm;
vijačni in pritrdilni material.

Liko d.d. Liboje
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Jeklena varnostna ograja K-LIGHT H2W4
K-LIGHT H2W4 je namenjena predvsem vgradnji na hitrih cestah in
avtocestah. Proizvaja se v treh različicah; za vgradnjo v zemljino – traso, za
vgradnjo v objekte in za vgradnjo v demontažne sisteme.
.
Sistem sestavljajo sledeči elementi:
-

odbojnik (dve liniji) dolžine 4340mm, širine 330mm in globine 75mm, izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 2mm;
steber dimenzij 120x66x35mm, dolžine 2000mm (pri vgradnji v zemljino), izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 5mm;
steber dimenzij 120x66x35mm, dolžine 1000mm (pri izvedbi za objekte), izdelan iz jeklene
pločevine S355JO, debeline 5mm;
distančnik dimenzij 243x160x55mm, izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 6mm;
pri izvedbi za objekte: pritrdilna pločevine dimenzij 300x300, izdelane iz jeklene pločevine
S235JO, debeline 10mm;
pri demontažni izvedbi: sidrni tulec z zgornjo ploščo Ф180x1000mm, izdelana iz jeklene
pločevine S235JR;
vijačni in pritrdilni material.
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Kombinirane jekleno lesene varnostne ograje

Kombinirana leseno jeklena cestna varnostna ograja
predstavlja idealen kompromis med varnostjo, ki jo zagotavlja jeklena
konstrukcija in estetiko, ki je dosežena s prevleko iz lesa.
Posebej je primerna za vgradnjo v
naravna okolja, kot so gozdne in gorske
ceste,
naravni
parki,
počivališča,
območja vpadnic v mesta, kolesarske
steze in šole.
Ograja je sestavljena iz jeklenega ogrodja, sestavljenega
iz stebrov (profil C100), distančnikov in odbojnika (dolžine
3m za ravne odseke cestišča in 1,5m za zavoje cestišča
pri ograji EURO MB1 in dolžine 4m ali 2m pri ograji
EURO MB2). Vsi kovinski deli so protikorozijsko zaščiteni
s postopkom vročega cinkanja, možna je tudi dodatna
zaščita s prašnim barvanjem. Za ograjo EURO MB2 so
dobavljivi tudi ukrivljeni odbojniki dolžine 2m, namenjeni
vgradnji v zavojih cestišča.

EURO MB1

EURO MB2

EURO MB1
Preko horizontalne jeklene pločevine odbojnika je nameščena lesena obloga v obliki polkrožnega debla
premera 18cm, ki je pritrjeno z vijačno zvezo. Lesena obloga je v »standardni izvedbi« samo s prednje, vidne
strani, možna pa je tudi »izvedba s popolno leseno oblogo« (dve polkrožni debli, eno s sprednje in eno z
zadnje strani), brez vidnih jeklenih delov. Prav tako so z leseno oblogo prekriti tudi stebri ograje.
EURO MB2
Horizontalna lesena obloga iz debla premera 18cm ima izdelan utor, v katerega je vstavljen jekleni U profil
odbojnika. Deblo je pritrjeno z vijačno zvezo. Z leseno oblogo so prekriti tudi vertikalni stebri ograje.

Liko d.d. Liboje
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Montaža je enostavna in hitra. Vsi jekleni elementi so protikorozijsko
zaščiteni s postopkom vročega cinkanje, skladno z EN ISO 1461
standardom. Vzdrževanje ni potrebno.
Jekleni in leseni deli ograje so vnaprej tovarniško sestavljeni, kar poenostavi logistiko in montažo na
objektu.

Enostavno in hitro montažo ograje EURO MB2
omogočata dve tehnični lastnosti:
o

o

steber in distančnik sta lahko pozicionirana
kjerkoli vzdolž jeklenega horizontalnega
odbojnika,
sistem s T-glavo vijakov predstavlja
integrirano orodje za pomoč pri montaži.

Kombinirana leseno jeklena varnostna ograja EURO MB2® je na voljo v dveh verzijah:
C100 steber »standardne verzije« (lesena obloga
stebra + protikorozijsko zaščiten distančnik s
postopkom vročega cinkanja)

C100 steber s »popolno leseno oblogo« (lesena
obloga stebra v celoti + proti korozijsko zaščiten
distančnik s postopkom vročega cinkanja ter
dodatno prašno barvan).

Ograjo je možno enostavno opremiti z motoristično zaščitno pregrado, ki ob padcu preprečuje neposreden
kontakt motorista s stebrom ograje ali njegov zdrs pod varnostno ograjo in s tem povzročitev hujših
telesnih poškodb.
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Kombinirane leseno jeklene cestne varnostne ograje
so testirane skladno s standardom EN 1317 – 2 in zagotavljajo visok nivo
varnosti v cestnem prometu.
Verzija

EURO MB1®

EURO MB1®

EURO MB2®

EURO MB2®

Dolžina odbojnika
1,5m
3m
2m
4m
Razdalja med stebri
1,5m
3m
2m
4m
Nivo zadrževanja
N2 (normalno)
N2 (normalno)
N2 (normalno)
N2 (normalno)
Delovna širina
W6 (1,93m)
W6 (1,93m)
W5 (1,6m)
W7 (2,3m)
ASI*
A (0,7)
A (0,7)
A (0,7)
A (0,7)
* ASI A (0,7) … najnižje možno tveganje vpliva trka na potnike v vozilu (možne le manjše poškodbe)

Dobavljivi so tudi vsi dodatni oziroma posebni elementi, kot so: začetni in končni elementi, prehodni
elementi, znižani terminali, stebri s ploščo in signalizacijska oprema. Znižani terminal dolžine 4,5m pri
ograji EURO MB1 je dobavljiv skupaj z dvema standardnima stebroma in zaključnim stebrom sistema. S
tem je zagotovljeno odlično sidranje sistema v podlago, kar v primeru trka povečuje varnost. Pri ograji
EURO MB2 so znižani terminali dolžine 4m.

Terminal
EURO MB1

Terminal
EURO MB2
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Vsi leseni deli ograje so izdelani iz rdečega bora, ki ima visoko absorpcijsko
sposobnost za impregnacijsko obdelavo lesa, kar zagotavlja dolgo
življenjsko dobo.

Impregnacija 2-4mm

Impregnacija vse do jedra
Rdeči bor

Smreka, Jelka, Macesen

Les je 100% impregniran (class 4 brez arzena, skladno z EN 335 standardom, P8 level) vse do jedra, s
tem pa je zagotovljena najvišja raven obstojnosti v najzahtevnejših zunanjih pogojih, kot so vlaga, voda,
agresivna atmosfera in stik z zemljiščem tal.

Tehnične lastnosti:
Verzija
Teža sistema M [kg/m]
Testirana skladno z EN
1317 – 2
sistem označevanja
Proti korozijska zaščita
s postopkom vročega
cinkanja skladno z EN
ISO 1461
Dvojna protikorozijska
zaščita (vroče cinkanje
+ prašno barvanje)
Standardna ali polna
lesena obloga
Narejeno v Evropi

EURO MB1®

EURO MB1®

EURO MB2®

EURO MB2®

27,5 (standard)

21,8 (standard)

26,9 (standard)

22,7 (standard)

























Opcija

Opcija

Opcija

Opcija

Opcija

Opcija

Opcija

Opcija
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Začasne in premične jeklene varnostne ograje

MINI-GUARD® začasna in premična jeklena varnostna ograja namenjena
usmerjanju prometa in zaščiti območij, kjer potekajo dela na cesti.

Zaradi
svojih
lastnosti
zagotavlja
maksimalno varnost za minimalno ceno.
MINI-GUARD® se že vrsto let uporablja v različnih
državah po vsem svetu. Na mestih, kjer so potrebne
pogoste spremembe prometnega toka, je še posebej
primerna, saj zaradi svoje zasnove omogoča enostavno
in hitro premestitev.

Ograja je relativno lahka, saj tehta en komplet
standardnega elementa dolžine 1500 mm
samo 60 kg.
Elementi ograje so dolgi 1500 mm, široki 500
mm in visoki 505 mm.
V podnožje ograje je integriran tudi kanal za
odvodnjavanje.
Ravno in široko podnožje ograje je zasnovano
tako, da vozila lahko po njem vozijo, pri tem pa
teža vozila prispeva k dodatni stabilnosti
ograje.
Zaradi povozne površine je dejanska potrebna
širina ograje med smernima voziščema le 200
mm, s tem pa ostane več prostora za promet.
To je še posebej pomembno pri delih na cesti,
saj ponavadi za zaščito zmanjkuje prostora.
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MINI-GUARD® je testiran skladno s standardom EN 1317 – 2 za T1, T2 in
T3t nivoje zadrževanja ter zagotavlja visoko raven prometne varnosti.

Montaža ograje je enostavna in hitra.
Elemente se sestavlja ročno. Postavi se jih v linijo,
nato se potisne enega v drugega, z vrha se vstavi še
povezovalna cev in ograja je sestavljena.
Sidranje ograje v vozišče ni potrebno, razen na
začetku in na koncu.
Skupina treh ali štirih monterjev lahko dnevno sestavi
tudi do 2000 metrov ograje.

Vzdrževanje skoraj ni potrebno.
Poškodbe na ograji v primeru nesreč so
navadno minimalne in v večini primerov je
potrebno ograjo samo ponovno naravnati v
linijo, kar vzame zelo malo časa.
Vsi deli ograje so protikorozijsko zaščiteni s
postopkom vročega cinkanja skladno s
standardom EN ISO 1461, kar zagotavlja dolgo
življenjsko dobo tudi v najzahtevnejših pogojih.
Za shranjevanje ograje MINI-GUARD® ne
potrebujemo velikih skladiščnih površin. Z
racionalnim skladiščenjem lahko 2700 tekočih
metrov ograje shranimo na površini vsega 100
m².
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Začasna in premična jeklena varnostna ograja MINI-GUARD® je že tovarniško opremljena s svetlobnimi
odsevniki na podnožju ograje, zato je tudi ponoči in v razmerah slabe vidljivosti dobro vidna. Dodatna
svetlobno odsevna telesa je med montažo možno namestiti tudi na vrhu ograje.
Dobavljivi so tudi vsi elementi namenjeni prehodu v druge sisteme jeklenih cestnih varnostnih ograj.
Prehodni in poševni začetni ter končni elementi so sidrani v vozišče s pritrdilnimi zatiči. Prav tako so dobavljivi
hitro demontaži, kotni in drugi elementi.

Poševni začetni in končni element.
Potrebno je sidranje v podlago.

Prehodni element.
Potrebno je sidranje v podlago.

Tehnične lastnosti:
MINI-GUARD®
Prečni prerez

Stopnja
zadrževanja

(ASI)

Kot
naleta

Vozilo

Razred
delovne
širine

T1 (manjši
kot naleta)

A (≤1,0)

8°

Osebno

W3 ≤1,0 m
(0,97 m)

T2 (manjši
kot naleta)

A (≤1,0)

15°

Osebno

W6 ≤2,1 m
(1,79 m)

T3 (manjši
kot naleta)

A (≤1,0)

8°

Tovorno

W8 ≤3,5 m
(2,80 m)

Dolžina standardnega elementa
Višina standardnega elementa
Širina standardnega elementa
Nepovozna Širina
Teža standardnega elementa
Kapaciteta montaže (skupina/dan)

1500 mm
505 mm
500 mm
200 mm
60kg
(40kg/m)
2000 m

MINI-GUARD®
Prostorski pogled

Liko d.d. Liboje
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Naletni blažilci

Naletni blažilci VECU-STOP®. zagotavljajo povečanje pasivne varnosti v
cestnem prometu. Vgrajujejo se predvsem na izpostavljenih mestih, kjer
obstaja nevarna ovira, ki predstavlja potencialno grožnjo za potnike v vozilu.
Takšna mesta so razcepi cest, izvozi iz avtocest, stičišča dveh cestnih varnostnih ograj, betonske varnostne
pregrade, portali predorov, cestninski portali in odseki kjer potekajo dela na cesti.

Vse variante sistema VECU-STOP® so sestavljene
iz zaporedno in vzporedno postavljenih votlih
valjev, ki so med seboj povezani s sistemom
jeklenih vrvi.
Vsi sestavni deli sistema so jekleni in v celoti
primerni za recikliranje. Prav tako je celoten sistem
protikorozijsko zaščiten s postopkom vročega
cinkanja, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi
v najzahtevnejših pogojih uporabe.

VECU-STOP® ima visoko učinkovitost
absorpcije energije, ki nastane pri
naletu vozila v blažilec. Zaradi te
lastnosti učinkovito varuje potnike
pred možnimi poškodbami.
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Rezultat razvojnih prizadevanj zadnjih
let so posebne izvedbe naletnih
blažilcev
VECU-STOP®,
ki
so
namenjeni vgradnji v predore.
V predorskih nišah je običajno malo prostora, zato je
konstrukcijska izvedba blažilcev širša in krajša.
Pri razcepih v predoru pa smo običajno omejeni s
širino, zato so optimalna rešitev naletni blažilci daljše
in ožje izvedbe.
Testiranih in cetrificiranih je več izvedb predorskih
naletnih blažilcev.

Naletni blažilci VECU-STOP®. so testirani skladno s standardom EN 1317 –
3 za hitrostne razrede 50, 80, 100 in 110 km/h.
Koncept dušenja naletnih blažilcev temelji na več desetletnih izkušnjah podjetja na področju konstruiranja in
izdelave opreme za pasivno varnost v cestnem prometu.
Rezultati testiranj s preskusnimi trki so dali izjemne rezultate, kar pomeni, da ni prišlo do odpadanja delov
konstrukcije, niti niso deli konstrukcije prodrli v kabino vozila. Nepoškodovana so ostala tudi stekla na vozilu.
Za vse proizvode so pridobljeni

certifikati o skladnosti.
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Razlika je v tehniki sidranja, montaža
pa na licu mesta.
Naletni blažilec in temelj sta pri sistemu VECUSTOP® koncipirana kot enovita funkcionalna celota,
kar ne prinaša samo tehničnih, ampak tudi
ekonomske prednosti, predvsem z vidika potrebnega
osebja za montažo na licu mesta.
Za sidranje naletnih blažilcev na podlago se
uporabljajo
izključno
prefabricirane
sidrne
konstrukcije, ki so bile razvite na osnovi sidrnih
elementov NEHER.
Ta način sidranja občutno zmanjša porabo časa in
posledično stroške končne montaže.
Prefabricirane sidrne tulke so integrirane v armaturo,
tako da sicer običajno vrtanje v beton in vstavljanje
vložkov ni potrebno.
Pomembna prednost navedene tehnike sidranja je,
da se predizdelana sidrna konstrukcija z integriranimi
navojnimi tulkami vbetonira brez nateznih napetosti.
To pomeni, da je nastajanje razpok v betonu
izključeno.
Sistem sidranja je tako zanesljiv, da se sidra ne
morejo niti zrahljati niti iztrgati.

Vzdrževanje ni potrebno, poškodovane elemente se nadomesti z novimi.
Pri naletu vozila v blažilec VECU-STOP® je potrebno celotno konstrukcijo dobro pregledati. Zaradi
uporabljene tehnike sidranja navadno na mestu pritrditve ne prihaja do poškodb. Posamezni deformirani
elementi blažilca pa se enostavno nadomestijo z novimi.

Predpripravljeni funkcionalni priključki.
Sistem naletnih blažilcev VECU-STOP® izpolnjuje
vse pogoje tudi v tem pogledu. Zaključni deli
konstrukcije blažilcev so koncipirani kot »priključni
sistem«, ki je prilagojen rešitvam cestne varnostne
opreme, na katero bo priključen. Dobavljivi so
»priključni sistemi« za jeklene varnostne ograje,
betonske varnostne pregrade in portale.
Priključne
oziroma
prehodne
konstrukcije
zagotavljajo maksimalno možno varnost v primeru
trka, saj se funkcionalno prilagajajo dinamičnim
obremenitvam tako pri čelnih kot pri bočnih trkih
vozil.
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Dva osnovna modela in mnogo
verzij naletnih blažilcev.
Sistem naletnih blažilcev VECU-STOP® je
razpoložljiv v dveh osnovnih modelih VECUSTOP® 100 in VECU-STOP® 120.
Vsak od obeh modelov pa ima vrsto izpeljank, ki so
lahko pravokotne - P ali prizmatične - V oblike.

Priključne
oziroma
prehodne
konstrukcije
zagotavljajo maksimalno možno varnost v primeru
trka, saj se funkcionalno prilagajajo dinamičnim
obremenitvam tako pri čelnih kot pri bočnih trkih
vozil.

Tehnične lastnosti:
Izpeljanke so različnih dimenzij (dolžina, širina, višina), imajo različno število vgrajenih valjastih elementov,
različne postavitve valjastih elementov, različne zaključnice oziroma »priključne sisteme«, različno
povezovanje elementov in različno dodatno opremo. Vseh izpeljank je preko 50, vsaka od njih pa je
namenjena določenemu mestu uporabe, kotu naleta in hitrostnemu razredu.
Tehnične lastnosti za izpeljanki VECU-STOP® V120/4 in VECU-STOP® P100/2 so podane v spodnjih
dveh preglednicah.
Naletni blažilci VECU-STOP®. so skladno s
standardom EN 1317 – 3 testirani za spodaj
prikazane smeri, pozicije in kote trkov.

Protihrupna zaščita
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Protihrupna zaščita

Protihrupne ograje
zagotavljajo učinkovito zaščito pred hrupom,
saj aktivno zmanjšujejo prenos hrupa med prometnico in okoljem. Imajo dolgo
življenjsko dobo. Nosilni profili so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine,
protihrupni paneli pa iz recikliranih kompozitnih materialov sestavljenih iz
termoplastičnih smol in organskih vlaken.
Kako pomembna je protihrupna zaščita ponazarja podatek iz leta 2007, ki razkriva, da je več kot 44%
populacije EU25 redno izpostavljeno obremenitvam hrupa, ki presega 55dB (Vir: CE Delft, Traffic noise
reduction in Europe, poročilo, avgust 2007), kar predstavlja resno grožnjo za njihovo zdravje.
Večina hrupa je povzročenega s strani osebnega in tovornega prometa na cestah.
Ločimo protihrupne ograje, ki zvok absorbirajo
in take, ki ga odbijajo - reflektirajo. Polyplank
proizvaja reflekcijske (SP 300 R), absorpcijske
(SP 300 RA) in kombinirane absorpcijsko
reflekcijske (SP 500 RA) protihrupne ograje.
Rezultati akustičnih testiranj, ki so bili izvedeni v
Švedskem nacionalnem preizkuševalnem inštitutu
so bili zelo dobri, kar je razvidno iz tabele.
Tip /
Akustične
lastnosti

Polyplank
SB 300 R

Polyplank
SB 300 RA

Polyplank
SB 500 RA

Tip

Reflektorska

Absorpcijska

Absorpcijsko
reflektorska

Akustična
razvrstitev
skladno z
EN1793

A1/B3
<4dB/29dB

A2/B3
4dB/32dB
*(6dB/35dB)

A3/B3
8dB/29dB

Razred B3 predstavlja po standardu EN1793 najvišjo možno zvočno
izolacijo > 24dB.
Glede absorpcije zvoka predstavlja razred A1 < 4dB tako rekoč zvočno
skoraj neabsorpcijski material, razred A2 pomeni srednjo učinkovitost
absorpcije zvoka, razred A3 pa pomeni zelo dobro učinkovitost absorpcije
zvoka.

Ker Polyplank ne proizvaja transparentnih –
prozornih (akrilnih ali polikarbonatnih) protihrupnih
panelov, so dobavljivi preko partnerskega podjetja.
Transparentni paneli omogočajo neoviran pogled in
zmanjšajo psihološki učinek pregrade. Na splošno
boljše vplivajo na počutje voznikov, saj dajejo
občutek odprtega prostora.
Zelo pogosto se uporabljajo na viaduktih, mostovih
ali na nasipih v bližini krajev, kjer želimo poudariti
razgled. Transparentni paneli zvok le odbijajo in ga
ne absorbirajo, zato niso primerni tam, kjer imamo
tudi na nasprotni strani za zvok občutljive objekte.

Protihrupne ograje
predstavljajo odličen
nadomestek klasičnim lesenim in kovinskim
protihrupnim ograjam, lahko posnemajo njihov
izgled in imajo v primerjavi z njimi številne
prednosti:
-

-

dolga življenjska doba, garancija proti
rjavenju 25 let,
visoka odpornost na vplive okolja kot so
udarci, nizke in visoke temperature, vlaga,
voda, sonce, sol, vplivi zemljišča,
vzdrževanje ni potrebno, montaža pa je
hitra in enostavna,
izdelana je iz recikliranih materialov, ki jih
je mogoče ponovno reciklirati,
cenovno ugodnejša rešitev.

Protihrupna zaščita
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Polyplank SB 300 R – Reflektorska /
zvočno odbojna protihrupna ograja.
Učinkovita in cenovno dostopna
zaščita pred hrupom iz recikliranih
materialov.
Namešča se lahko do višine 3 metre od tal in
učinkovito odstranjuje hrup. Primerna je za uporabo
tam, kjer na nasprotni strani prometnice (izvora
hrupa) ni za hrup občutljivih objektov.
Vsi sestavni deli so izdelani iz materiala, ki ne
potrebuje vzdrževanja.

Obstojnost
materiala
protihrupnih
panelov
omogoča vgradnjo neposredno v podlago –
zemljino. S tem dosežemo največje možno
zmanjšanje hrupa, saj zvok ne more uhajati na
mestu stika panelov in podlage.
Namestitev je hitra in enostavna, kar omogoča
uporaba HEA profilov. To je še posebej pomembno
pri montaži na prometnicah z veliko gostoto
prometa.
Tehnični podatki:
Polyplank SB 300 R
Tip protihrupne ograje
Maksimalna višina
elementa
Maksimalna dolžina
elementa
Nosilni steber
Akustična razvrstitev
Vzdrževanje

Reflektorska
3300 mm
(300 mm v zemlji)
3000 mm
HEA-120 vroče cinkano
jeklo
B3 (29dB)
Ni potrebno

Protihrupna zaščita
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Polyplank SB 300 RA - Absorpcijska
protihrupna ograja.
Zunanja in notranja stran ograje sta
prilagojena okolju, v katero je ograja
vgrajena.

Akustična testiranja izvedena skladno z evropskim
standardom EN1793 kažejo visoko absorpcijsko
sposobnost in s tem zvočno izolacijo.

Predstavlja okolju prijazen nadomestek lesenim protihrupnim ograjam. Izdelana je iz odpadne plastike.
Vse komponente sistema je mogoče reciklirati.
Protihrupna ograja Polyplank SB 300 RA je nameščena neposredno v tla, ker je odporna proti vplivom
okolja. S tem je zagotovljena optimalna prilagoditev ograje terenu tal. Iz akustičnega vidika pa takšna
postavitev zagotavlja maksimalno zmanjšanje hrupa zaradi zvočne nepropustnosti stika med tlemi in
ograjo.

Tehnični podatki:
Polyplank SB 300 RA
Tip protihrupne
Absorpcijska
ograje
Maksimalna višina
3300 mm
elementa
(300 mm v zemlji)
Maksimalna dolžina
3000 mm
elementa
Nosilni steber
Vroče cinkana jeklena
palica Ф 88,9 mm
Akustična razvrstitev
A2/B3 (4dB/32dB)
Polnilo – absorpcijska 40 mm – steklena volna
*opcija enostransko ali
obloga
obojestransko polnilo

Vzdrževanje

Ni potrebno

Protihrupna zaščita

Liko d.d. Liboje

28

Polyplank SB 500 RA – Absorpcijsko
reflektorska protihrupna ograja.
Je visoko učinkovit sistem, ki zvok
hkrati vpija in odbija.
Uporablja se, ko je zahtevana posebej
učinkovita protihrupna zaščita.
Namešča se do višine 6 m od tal,
izdelana je iz recikliranih materialov.
Sistem je mogoče namestiti na
betonske stene in betonske cestne
varnostne ograje.

Protihrupna ograja Polyplank SB 500 RA je zaradi
svoje akustične učinkovitosti zelo primerna
protihrupna zaščita tudi za industrijske objekte.

Namestitev je hitra in enostavna zaradi uporabe
sistem HEA - profilov.

Širom Evrope je vgrajenih že več kot
100.000 m² protihrupne ograje
Polyplank SB 500 RA.
Tehnični podatki:
Polyplank SB 500 RA
Tip protihrupne ograje

Absorpcijsko
reflektorska
Maksimalna višina elementa
6000 mm
Maksimalna dolžina elementa
5000 mm
Nosilni steber HEA 160-200 vroče cinkano jeklo
Akustična
A3/B3 (8dB/29dB)
razvrstitev
Polnilo –
30 mm – recikliran poliester ali
absorpcijska
kamena volna
*opcija enostransko ali obojestransko polnilo
obloga
Vzdrževanje
Ni potrebno
Teža
43 kg/m²
* brez HEA profila in brez betonskega
Temelja.

Protihrupna zaščita
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Protihrupna zaščita

Bongard & Lind nudi aluminijaste,
akrilne - transparentne in lesene
protihrupne sisteme.
Različni materiali protihrupnih panelov
pokrivajo širok spekter zahtev
naročnikov.
Vgrajujejo se med standardizirane
nosilne profile ali kot obloga na
obstoječe zvočno odbojne stene.
Vsi protihrupni sistemi Bongard & Lind
imajo dolgo življenjsko dobo.

Aluminijasti protihrupni sistemi podjetja Bongard &
Lind so zelo primerni za zaščito pred hrupom cest,
železnic, letališč, industrijskih objektov in drugih
virov hrupa.
Zaradi svoje relativno majhne teže se lahko
montirajo na mostove, podporne konstrukcije ali kot
zvočno izolativna obloga na različne zvočno
odbojne površine.
Proizvajajo enostranske in dvostranske visoko
učinkovite zvočno absorpcijske sisteme. Elementi
so izdelani iz visoko kakovostne aluminijeve zlitine,
ki je odporna na sol in vodo, kar zagotavlja močno
protikorozijsko odpornost in dolgo življenjsko dobo,
tudi brez površinske prevleke.

Aluminijasta elementi so lahko nameščeni
horizontalno, vertikalno ali v drugih oblikah
sestavljanja.
Elementi so spojeni v kasetno obliko brez motečih
vijakov ali kovic. Sistem pero – utor zagotavlja
natančno montažo in izvrstno zvočno izolacijo.
Perforirana stran panela pa je izvedena tako, da
zagotavlja izvrstno zaščito notranje zvočno
absorpcijske izolacije pred dežjem in prahom.
Vsi protihrupni paneli Bongard & Lind; aluminijasti,
akrilni – transparentni in leseni so dobavljivi v
standardiziranih dimenzijah in v dimenzijah po želji
naročnika.

Protihrupna zaščita
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Aluminijasti protihrupni sistemi podjetja Bongard
& Lind so zasnovani tako, da omogočajo 40-50
letno življenjsko dobo.
Protihrupni paneli so testirani skladno s
standardom EN 1793 / 1794 in Nemškimi
standardi za protihrupne pregrade ZTV-LSW 06.
Vsi protihrupni paneli so

certificirani.

Najbolj vsestransko uporaben je njihov protihrupni
panel Typ A7-e, ki ima zelo dobre akustične in
mehanske lastnosti.

Tehnične lastnosti
Tip
Absorpcija zvoka
Zvočna izolacija
Dolžina elementa
Maksimalna normalna (90°)
obremenitev zaradi vetra in
statične obremenitve.
Nosilni element - steber
Polnilo - absorpcijska obloga

Bongard & Lind Typ A7-e

2m

Absorpcijsko reflektorska
13dB razred A4
26dB razred B3
3m
4m

5m

3,11 kN/m2

1,15 kN/m2

0,64 kN/m2

1,15 kN/m2

HEA 160
40 mm – kamena volna - 120kg/m3
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