
ORIENTAČNÍ SLOUPKY

OHEBNÉ KVO ČICHAČKY

KE ZNAČENÍ TRAS PLYNOVODŮ, VODOVODŮ A JINÝCH PRODUKTOVODŮ

KATALOG



BEZÚDRŽBOVÉ
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
Sloupky s ocelovým jádrem, polyethylenovým pláštěm min. 2 mm 
zaručují vysokou životnost a odolnost vůči klimatickým podmínkám.

BAREVNÉ KOMBINACE DLE POŽADAVKU
Sloupky jsou polepeny UV stabilními a odolnými fóliemi se sedmiletou zárukou barevné stálosti. 
Dle přání zákazníka zajistíme jakoukoliv barevnou kombinaci. 
Opotřebené fólie lze jednoduše vyměnit. 

SÉRIOVÁ I ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Skladové zásoby standardně používaných sloupků. 
Zakázková výroba už od jednoho kusu dle požadavku zákazníka pro různé využití sloupků 
(plotové, parkovací a jiné).



PROVEDENÍ SLOUPKŮ

Nerozebíratelný spoj PE a ocelové trubky

PE trubka 40x2,7 mm

Ocelová trubka 33,7x2 mm

PE ochranná vrstva 2 mm

Kopolymer

Epoxidované lepidlo

Ocelová trubka 42,4x2 mm / 42,4x1,5 mm

PE SLOUPKY
Sloupky vyrobené z polyethylenové (UV stabilní) 
trubky, mechanicky pevně spojené s ocelovou 
trubkou (jádrem).

Sloupky jsou opatřeny plastovou krytkou proti zatékání 
vody dovnitř sloupků.

Standardní provedení PE sloupků

Venkovní průměr 40 mm

PE trubka 40 x 2,7 mm

Ocelová trubka 33,7 x 2 mm

Výška sloupku 2,25 m 
(na zakázku od 1 m do 2,25 m)

Hmotnost 3,8 Kg

EX SLOUPKY
Sloupky vyrobené z ocelové trubky, potažené za tepla 
třívrstvou polyethylenovou ochrannou vrstvou 2 mm. 
(Bralen)

Sloupky jsou opatřeny plastovou krytkou proti zatékání 
vody dovnitř sloupků.

Standardní provedení EX sloupků

Venkovní průměr 46 mm

PE ochranná vrstva 2 mm

Ocelová trubka 42,4 x 2 mm / 42,4 x 1,5 mm 

Výška sloupku 2 m 
(na zakázku od 1 m do 6 m)

Hmotnost 4,6 Kg / 3,6 Kg



BETONOVÉ PATKY KE SLOUPKŮM

BETONOVÁ PATKA 
„A“

BETONOVÁ PATKA 
„B“

BETONOVÁ PATKA
„C“

BETONOVÁ PATKA
„Z“

- 200x200x300 mm 
- průchozí otvor ø 75 mm 

Patka je dodána zvlášť a slou-
pek se betonuje do betonové 
patky v místě instalace.

- 200x200x300 mm
- otvor ø 47 mm 

V patce a na spodní části 
sloupku jsou připravené otvo-
ry pro pevné ukotvení sloupku 
pomocí zajišťovacího kolíku 
(součást balení).

- 200x200x300 mm
- otvor v patici ø 47 mm

V nadzemní části patky (ko-
tevní patice) a na spodní části 
sloupku jsou připravané ot-
vory pro zajištění sloupku po-
mocí rozpěrného segmentu 
(součást balení). V případě po-
škození lze sloupek jednoduše 
vyměnit.

- 200x200x300 mm

Sloupek je dodán  zabetonova-
ný v betonové patce.

 
    Snadná přeprava,  
    manipulace a skladování
 

    Betonování v terénu, popř.  
    na firmě s následnou  
    komplikovanou přepravou a 
    manipulací 

   
     Snadná přeprava, 
     manipulace a skladování

   
     Jednoduchá a rychlá 
     instalace přímo na místě 
     bez nutnosti betonování

   
     Sloupky jsou s patkou  
     pevně spojené a v terénu    
     nerozebíratelné, což plně 
     nahrazuje betonování  
     sloupků

   
     Snadná přeprava, 
     manipulace a skladování

   
     Jednoduchá a rychlá    
     instalace přímo na místě 
     bez nutnosti betonování

   
     V případě poškození 
     sloupku jej lze vyměnit, 
     bez jakékoliv manipulace s 
     betonovou patkou

   
     Instalace sloupku bez 
     nutnosti betonování
    
     Komplikovaná manipulace 
     a přeprava

Pro sloupky PE a EX Pouze pro sloupky EX Pouze pro sloupky EX Pro sloupky PE a EX

V balení:

- Betonová patka (typ A)

V balení:

- Betonová patka (typ B)
- 1x Zajišťovací kolík

V balení:

- Betonová patka (typ C)
- 2x Zajišťovací rozpěrný  
  segment

V balení:

- Orientační sloupek 
   s betonovou patkou



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
BAREVNÉ FÓLIE

PODKLADOVÉ TABULKY K ORIENTAČNÍM TABULKÁM

Barevné fólie (náhradní)

Polymer s UV stabilní vinylovou vrstvou 64 mikronů, permanentní vrstva lepidla na 
akrylové bázi.

Rozměry fólií jsou dodávané dle požadavku zákazníka. 

IDENTIFIKAČNÍ TALÍŘE

ORIENTAČNÍ TABULKY A SAMOLEPKY NA TABULKY

Identifikační talíř parabolický

Identifikační talíř instalován na orientačním sloupku pro identifikaci při letecké kontrole 
trasy produktovodů a přípojek.

ø 400 mm, Sklolaminát - vyztužená polyesterová pryskyřice

BETONOVÉ PATKY
Betonové patky

Patky pro ukotvení orientačních sloupků. Základní rozměr dodávaných patek 
je 200 x 200 x 300 mm.

Podkladové tabulky

Podkladové tabulky slouží k uchycení orientačních tabulek ke sloupku. 
PE podkladové tabulky se dodávají už dílensky pevně připevněné ke sloupku.
Ocelové podkladové tabulky se dodávají samostatně a připevňují se přímo v terénu 
pomocí dvou samovrtných šroubů nebo plechové objímky dle potřeb zákazníka. 

Orientační tabulky

Tabulky k identifikaci pozice produktovodu nebo sekundárních pevných prvků.
Tabulky s vyměnitelnými znaky jsou vyrobené z UV stabilního termoplastu ASA.
Popisovací tabulky jsou vyrobené z UV stabilního houževnatého polystyrenu HIPS..
Samolepky na tabulku jsou vyrobené z polymerické fólie včetně lesklé laminace.



SAMOSTATNÝ
SLOUPEK

Barva Průměr Výška Název Objednací kód
Oranžovo-černý 40 mm 2,25 m PE 40 oranžovo-černý orientační sloupek PE 40 O-Č
Černo-oranžový 40 mm 2,25 m PE 40 černo-oranžový orientační sloupek PE 40 Č-O
Žluto-černý 40 mm 2,25 m PE 40 žluto-černý orientační sloupek PE 40 Ž-Č
Modro-bílý 40 mm 2,25 m PE 40 modro-bílý orientační sloupek PE 40 M-B
Hnědo-bílý 40 mm 2,25 m PE 40 hnědo-bílý orientační sloupek PE 40 H-B
Červeno-bílý 40 mm 2,25 m PE 40 červeno-bílý orientační sloupek PE 40 ČR-B
Zeleno-bílý 40 mm 2,25 m PE 40 zeleno-bílý orientační sloupek PE 40 Z-Č

Barva Průměr Výška Název Objednací kód
Oranžovo-černý 46 mm 2,0 m EX 46 oranžovo-černý orientační sloupek EX 46 O-Č
Černo-oranžový 46 mm 2,0 m EX 46 černo-oranžový orientační sloupek EX 46 Č-O
Žluto-černý 46 mm 2,0 m EX 46 žluto-černý orientační sloupek EX 46 Ž-Č
Žluto-červený 46 mm 2,0 m EX 46 žluto-červený orientační sloupek EX 46 Ž-ČR
Modro-bílý 46 mm 2,0 m EX 46 modro-bílý orientační sloupek EX 46 M-B
Hnědo-bílý 46 mm 2,0 m EX 46 hnědo-bílý orientační sloupek EX 46 H-B
Červeno-bílý 46 mm 2,0 m EX 46 červeno-bílý orientační sloupek EX 46 ČR-B
Zeleno-bílý 46 mm 2,0 m EX 46 zeleno-bílý orientační sloupek EX 46 Z-B

Dle požadavku
dílensky připevněné 

PE podkladové
tabulky

Každý sloupek je opatřen víčkem 
proti zatečení vody

PE ORIENTAČNÍ SLOUPKY 
- PE trubka ø 40 mm mechanicky pevně spojená s ocelovým jádrem

EX ORIENTAČNÍ SLOUPKY 
- Ocelová trubka ø 42 mm potažená trojitou vrstvou polyethylenu na ø 46 mm (Bralen)
- Standardní výška sloupku je 2 m - na přání zákazníka lze dodat jakoukoliv výšku sloupku



Název Objednací kód
Orientační sloupek KVO PE 63 x-x KVO
Orientační sloupek ČICHAČKA PE + kotevní patice a rozpěrný segment PE 63 x-x ČI
Orientační sloupek ČICHAČKA EX EX 46 x-x ČI
Orientační sloupek OHEBNÝ PE 40 x-x OH

SPECIÁLNÍ ORIENTAČNÍ SLOUPKY

Název Objednací kód
Betonová patka - A 2-500-101
Betonová patka - B 2-500-102
Betonová patka - C 2-500-103
Betonová patka - Z 2-200-106

BETONOVÉ PATKY

Název Objednací kód
Podkladová tabulka PE 105x150 mm (dílensky připevněná) 2-200-101
Podkladová tabulka ocel 105x150x1mm s TEX šrouby 2-200-102
Podkladová tabulka ocel 105x150x1mm s plechovou objímkou ø 40 mm 2-200-103
Podkladová tabulka ocel 105x150x1mm s plechovou objímkou ø 46 mm 2-200-104

PODKLADOVÉ TABULKY POD ORIENTAČNÍ TABULKY

Název Objednací kód
Samolepka na tabulku 103x147 mm žlutá popisovací 2-100-104
Samolepka na tabulku 103x147 mm modrá popisovací 2-100-105
Samolepka na tabulku 103x147 mm červená popisovací 2-100-106
Orientační tabulka plast 105x150x2 mm žlutá popisovací 2-100-101
Orientační tabulka plast 105x150x2 mm modrá popisovací 2-100-102
Orientační tabulka plast 105x150x2 mm červená popisovací 2-100-103
Orientační tabulka se znaky V 105x150 mm žlutá 4-000-571
Orientační tabulka se znaky V 105x150 mm modrá 4-000-573
Orientační tabulka se znaky V 105x150 mm červená 4-000-572
Vyměnitelné znaky (žluté, modré, červené) 4-000-XXX

ORIENTAČNÍ TABULKY A SAMOLEPKY NA TABULKU

Název Objednací kód
Identifikační terč (talíř) parabolický ø400 mm vč. upínací sady (SKLOLAMINÁT) 2-400-101

IDENTIFIKAČNÍ TERČE (TALÍŘE)



SLOUPEK 
S BETONOVOU PATKOU “B“

Jednoduchá a rychlá instalace přímo na místě bez betonování

Sloupky jsou s patkou pevně spojené a v terénu nerozebíratelné, což plně nahrazuje 
zabetonovaný sloupek v patce

Sloupek je dodáván včetně betonové patky (typ B). V patce a na spodní části sloupku jsou 
připravené díry pro pevné ukotvení sloupku pomocí zajišťovacího kolíku.

Snadná přeprava, manipulace a skladování

DOPORUČUJEME



OHEBNÉ
ORIENTAČNÍ SLOUPKY

Varianty pro betonové patky A, B, C, Z

NOVINKA 2021

Pro značení tras plynovodů, vodovodů a jiných 
produktovodů. Pružný systém umožňuje instalaci 
zejména na místech vyžadující návrat sloupku do 
původní polohy.
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