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Flexibilné protinárazové zábrany
Zabezpečujú ochranu osôb, produktov, strojov a budov.

Flexibilný materiál, po kolízií sa vráti naspäť do pôvodného tvaru.



Spoločnosť Elitmat je dodávateľ 
s komplexnou ponukou 
ergonomických rohoží, priemyselného
značenia, čistiacich zón 
a bezpečnostných prvkov.

Kladieme veľkú dôležitosť 
na bezpečné a ergonomické 
pracovné prostredie, ktoré prináša 
veľa výhod pre zamestnanca 
ale aj zamestnávateľa.

ELITMAT - Váš partner v priemyselných a ergonomických rohožiach.

Náš team Elitmat navrhne optimálne
riešenie rohoží / podláh na mieru, 
do akéhokoľvek pracovného prostredia
v akomkoľvek tvare a rozmere.

Inštalácia počas 
výrobného procesu

Prečo 
ELITMAT?

PORADENSTVO A MONTÁŽ
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Preukázateľné výhody rohoží

Ako ergonomické vlastne rohože fungujú?

Ergonomické rohože napomáhajú
svalom človeka k ich napínaniu 
a uvoľňovaniu počas státia a tým
umožňujú lepšiu cirkuláciu krvi.

Státím na tvrdom povrchu, vaše svaly
zostávajú napnuté a veľmi obmedzujú
obeh krvi, čo zapríčiní, že sa pocit
únavy dostaví oveľa skôr. 
Proti únavové rohože zabezpečujú
neustálu cirkuláciu krvi a to práve 
svojou pružnosťou.

Svaly sa budú prirodzene 
prispôsobovať stláčaniu rohože 
počas státia, čo zabezpečí reguláciu
krvného obehu.

Mnohými odbornými 
štúdiami sa osvedčila
účinnosť 
protiúnavových 
rohoží, ktoré svojimi
vlastnosťami znižujú
únavu až do 50% 
a zároveň
zabraňujú pocitu
bolesti, ktorý 
je spôsobený 
nedostatočnou
cirkuláciou.



Flexibilné protinárazové zábrany

Výška: 1.200 mm
Priemer stĺpu: 110 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:
• Koncový stĺp
• Stredový stĺp
• Rohový stĺp
• Krížový stĺp
• T - stĺp
• Sada 3 priečok s dĺžkou 1.510 mm
• Sada 4 priečok s dĺžkou 1.510 mm
• Individuálne dĺžky

Delta

Zabezpečujú ochranu osôb, produktov, strojov a budov.

Najpopulárnejší spôsob ako bezpečne oddeliť zónu chodcov 
alebo zariadení a vyhnúť sa nehodám . 

• Flexibilný materiál, 
po kolízií sa vráti naspäť 
do pôvodného tvaru

• Vhodný pre interiérové 
alebo exteriérové použitie

• Znižujú náklady 
na opravy a údržbu

• TUV
• Jednoduchá inštalácia, 

fixačný materiál zahrnutý 
v dodávke

• Prispôsobiteľné rozmery, 
rôzne modely
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Echo

Výška: 1.200 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:
• Koncový stĺp
• Stredový stĺp
• Sada 3 priečok s dĺžkou 1510 mm,

priemerom 63 mm
• Trubica s dĺžkou 930 mm, 

priemerom 160 mm
• Individuálne dĺžky

Lima

Protinárazová bariéra zabezpečuje ochranu chodcom a pridaná trubica
v dolnej časti zabráni nárazu vozíkov.

Výška: 1.200 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:
• Koncový stĺp
• Stredový stĺp
• Sada 2 priečok s dĺžkou 1500 mm,

priemerom 63 mm
• 2 trubice s dĺžkou  930 mm,

priemerom 160 mm
• Individuálne dĺžky

Vďaka dvojitej konštrukcii je vhodná pre prostredia s vysokou premávkou,
pridané priečky zároveň chránia osoby pohybujúce sa za bariérou.

Prezentačné
video

d-flexx
zábran



Charlie

Hotel

Výška: 516 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:
• Koncový stĺp
• Stredový stĺp
• Trubica s dĺžkou 930 mm, 

priemerom 160 mm
• Individuálne dĺžky

Optimálna ochrana zariadení, strojov alebo osôb. Rýchla 
a jednoduchá inštalácia.

Výška: 760 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:
• Koncový stĺp
• Stredový stĺp
• 2 trubice s dĺžkou 2 x 930 mm,

priemerom 160 mm
• Individuálne dĺžky

Kvôli vyššej dvojitej konštrukcii je vhodná pre prostredia s náročnejšou
premávkou, slúži na ochranu materiálov, zariadení alebo osôb.
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Golf

Foxtrot

Výška: 516 mm
Priemer trubice: 160 mm

1-RAIL:
Výška 516 mm / Šírka 1.100 mm

1-RAIL:
Výška 516 mm / Šírka 2.500 mm

2-RAIL:
Výška 760 mm / Šírka 1.100mm

2-RAIL:
Výška 760 mm / Šírka 2.500mm

Protinárazová ochrana regálov, vhodné 
do interiéru alebo exteriéru.

Výška: 1.200 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm
Dĺžka zábradlia: 1.000 mm
Dĺžka zábradlia: 1.500 mm
Dĺžka zábradlia: 2.000 mm

Jednoduché ochranné bariéry slúžia na ohraničenie pracovných 
a motorických priestorov, sú dodávané už hotové v jednom celku.



Kilo

Bravo

Výška: 1.200 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm
Dĺžka zábradlia: 1.000 mm
Dĺžka zábradlia: 1.500 mm
Dĺžka zábradlia: 2.000 mm

Jednoduché ochranné bariéry slúžia na ohraničenie pracovných 
a motorických priestorov, sú dodávané už hotové v jednom celku.

Podstava: 225 mm x 225 mm
Priemer trubice: 200 mm
Výška: 1200 mm
Výška: 760 mm
Výška: 516 mm

Protinárazový stĺp je prevenciou pred nárazmi najmä 
pri vstupoch do hál alebo parkovacích priestoroch.
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Mike

Výška: 140 mm
Priemer: 140 mm
Dĺžka: 500 mm
Dĺžka: 1.000 mm
Dĺžka: 1.300 mm
Dĺžka: 1.500 mm
Dĺžka: 2.000 mm

Individuálne dĺžky

Podlažná bariéra Mike chráni steny alebo výrobné linky pred nárazmi 
v najnižších miestach. Je kompatibilná s väčšinou protinárazových bariér.

Výška: 400 - 1000 mm
Rozpätie: 70 - 125 mm

Ochranný kryt pre regále. 
Bez použitia náradia.

Alfa



Juliet - otváracia brána

Brána môže byť napojená na systém Delta alebo Echo. Môže byť 
inštalovaná aj samostatne iba so stĺpom Delta/Echo. Otváranie do 180°.

JULIET kompatibilná k systému Delta
Výška: 1.200 mm
Priemer stĺpiku: 110 mm

Dĺžka:
• JULIET + Delta: 800 mm
• JULIET + Delta: 1000 mm
• JULIET + Delta: 1.200 mm
• JULIET + Delta s kolieskom: 1.500 mm
• JULIET + Delta s kolieskom: 1.750 mm
• JULIET + Delta s kolieskom: 2.000 mm
• Stopper
• Individuálne dĺžky

JULIET kompatibilná k systému Echo
Výška: 1.200 mm
Priemer stĺpiku: 200 mm

Možnosti:
• JULIET + Echo stredový stĺp
• JULIET + Echo koncový stĺp
• JULIET + Echo T - stĺp
• JULIET + Echo rohový stĺp ľavý
• JULIET + Echo rohový stĺp pravý

Stredový
stĺp

T - stĺp Rohový stĺp 
90° ľavý

Rohový stĺp 
90° pravý

Koncový
stĺp



www.elitmat.sk

Ochranné profily

Vhodné do výrobných priestorov, kde hrozí nebezpečenstvo nárazov.

• Výstražné ochranné profily
vyrobené z polyuretánu

• Absorbujú nárazy
• Poskytujú ochranu osobám 

aj produktom
• Na vyžiadanie 

aj v prevedení ESD
• Štandardné dĺžky 1 m, 5 m 

alebo v ľubovoľných dĺžkach

Štruktúra výstražných 
a ochranných 
profilov
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Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz

Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at
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Naše referencie:

www.elitmat.eu


