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O spoločnosti A-SAFE

Spoločnosť A-SAFE neprestajne dokazuje, že ich polymérové bariéry sú 

jednoznačne najlepšie... Ich riešenia nám dodávajú istotu, že aplikovaná inštalácia 

chráni našich pracovníkov a stroje, no je zároveň nákladovo efektívna v súvislosti s 

opravami, údržbou a poškodeniami bariér, vozidiel a zariadenia.

Poradca pre bezpečnosť na pracovisku, spoločnosť Kimberly-Clark

Spoločnosť bola založená v roku 1984 a naše viac ako 30ročné skúsenosti v oblasti spracovávania 
polymérov nemajú na trhu konkurenciu. Všetky procesy od výskumu, vývoja, dizajnu, testovania 
a výroby vlastní a riadi naše Inovačné centrum, predtým ako je produkt exportovaný do sveta. Sme 
miestna spoločnosť, ktorá vďaka cyklu inovácií s cieľom neustáleho zlepšovania, udáva celosvetové 
štandardy.

• Dôsledný vývoj vďaka vlastným mechanickým 

inžinierom a fyzikom pre oblasť polymérov

• Zariadenia vyrobené na mieru

• Celý proces od granulátu až po konečný produkt

Tvorcovia prvej bezpečnostnej bariéry 
z vysoko odolného priemyslového polyméru

• Testovacie zariadenia na svetovej úrovni

• Testovanie nad rámec požadovaných 

priemyselných štandardov

• Dynamické simulačné nárazové testy v reálnej 

prevádzke

• S certi� kátom TUV a v súlade s PAS 13
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Bezpečnosť vytvorená vedou

4

• Viac technológií

• Viac technického dizajnu

• Viac bezpečnostných prvkov

Post
Post Pin Rail Pin

Coupling Compression 
Pocket Rail

Patentovaný systém absorpcie energie

FÁZA 1 FÁZA 2 FÁZA 3

Trojfázový systém, ktorý sa postupne aktivuje pre bezkonkurenčnú absorpciu energie.

Patentované inžinierstvo. 
Molekulárna zmena počas 
výroby vytvára jedinečnú 
vstavanú pamäť.
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Flex

Návrat do 
pôvodného stavu

Absorpcia 
nárazu

Ohýbanie

Bezkonkurenčný výkon

Jedinečný polymér Memaplex™ absorbujúci nárazy

Účelovo vytvorená vstavaná pamäť pre úplnú obnovu a 
opakované použitie

Patentovaná spojovacia technológia znižuje a odvádza 
dynamickú energiu zaťaženia pre neporovnateľnú absorpciu 
energie

Absorbuje 80 % nárazovej sily

Bez poškodenia podlahy, s ochranou upevnení

Znižuje potrebu údržby, opráv a výmeny

Bez potreby opakovaných náterov, systém je jednofarebný

UV chránené a testované podľa ISO 4892-3

Farbí rýchlo na 7/8 na modrej vlnovej stupnici

Chránené pred koróziou a chemicky inertné podľa ISO/TR 10358

Odolnosť voči oteru s tvrdosťou 66 podľa ISO 868

Materiál je v súlade s predpismi pre kontakt s potravinami

Hygienické tesnenie eliminuje vstupné body

Elektroforeticky lakované pätky sa testovali tak, aby 
2000 hodín odolali vystaveniu zrýchlenému soľnému 
rozprašovaniu bez hrdze

Modularita umožňuje nezávislú výmenu tyčí a stĺpikov bez 
odstránenia priľahlých bariér.

Výkonnosť hodnotená a v súlade s PAS 13:2017

S certi�kátom TUV

Revolučný trojvrstvový materiál

Vonkajšia farebná  
vrstva stabilizovaná  
ÚV žiarením

Centrálna nárazová  
absorpčná zóna

Vnútorné spevňujúce jadro



6

Bariéry pre chodcov

Bariéra pre chodcov s 3 tyčami iFlex

“A-SAFE sme zhodnotili ako to najlepšie 
riešenie. Je nákladovo najefektívnejšia,   
najmä z dlhodobého hľadiska... 
A-SAFE ponúka absolútne 
�exibilné riešenia.”
Vedúci špecialista BOZP,  

spoločnosť TOYOTA MANUFACTURING
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*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 1, 5m tyči.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase ich napísania.
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Bariéra pre chodcov s 3 tyčami

8,200 Joulov*

3,2 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h 

2kN*

Váhová záťaž 2 dospelých osôb (200kg)

  Patented Coupling Technology
  Elektroforézne lakovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätiek
  Hygienické tesnenie

Nárazová zóna 450-1100mm

65
0
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100
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Bariéra pre chodcov s 3 tyčami

   Elektroforézne lakovaná pätka 

Nárazová zóna 233-1100mm

X 86
7

23
3

TM

X

Krídlová brána Posuvná brána

Dlhá Krátka

130

100

100

11851150 1129

Brány

Kráka - vhodná pre šírku - 800-1200 mm
Dlhá - vhodná pre šírku - 1300-2000 mm

Dostupné v šírke 1000 mm, 1500 mm a
2000 mm

  Krátka brána - hydraulické
  Samozatváranie Dlhá brána - zostáva
  Funkcia Double Swing Action
  Zarážky sú štandardným vybavením brán

  Zostáva otvorená
  Teleskopický kĺzavý pohyb
  Optimalizácia priestoru

130130

Posuvná brána iFlex vytvára nerušivý prechod 
do miesta kríženia trás vozidiel a chodcov.

Krídlová brána iFlex umožňuje vstup 
z výrobných  kancelárií do dielní.

Bariéra pre chodcov eFlex usmerňuje pohyb 
chodcov po vyznačenej trase v sklade.

Bariéra pre chodcov iFlex oddeľuje dopravu 
a chráni chodcov vo výrobnom objekte

• Oddelenie chodcov. 

• Vedie zamestnancov a návštevníkov

• Vymedzuje chodníky a bezpečné priestory.

• Obmedzuje pohyb chodcov na určené trasy

• Jasne vyznačuje miesta kríženia trás

• Vyznačuje miesta bezpečného vstupu a 
východu
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“Vzhľadom k odolnosti materiálu, jeho 
schopnosti ohybu a odklonenia pod 
záťažou, sa pri nehode znižujú zranenia 
vodičov a chodcov a zároveň sa eliminuje 
potreba neustálych opráv.”
Prevádzkový inžinier,  
spoločnosť KIMBERLY-CLARK

Dopravné bariéry+

Dvojstupňová dopravná bariéra+ iFlex
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  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania
  Štandardná galvanizovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätie
  Vysoko odolné samozasekávacie kotvy 
  Otočné objímky
  Vylepšená odolnosť proti vytiahnutiu 
  Hygienické tesnenie

28,950 Joulov*

8 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

28,950 Joulov*

8 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

TM

Dvojstupňová dopravná bariéra+ Dvojstupňová dopravná bariéra+

190190 190190

190190

190190

100100

10501050

11351135

650650

300300

54
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54
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Nárazová zóna 205-745mm Nárazová zóna 205-745mm

XX
*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 2m tyč.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Jednostupňová dopravná bariéra+ Jednostupňová dopravná bariéra+

TM

14,400 Joulov*

4 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h 

21,350 Joulov*

5.9 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek
  Hygienické tesnenie

190158

190158

100
100

100100

10501050

1135
1185

775

650

300283

Nárazová zóna 204-362mm Nárazová zóna 205-395mm

20
4

158

20
5

19
0X X

Dvojitá bariéra Atlas Double Tra�  c+ chráni 
dopravník batožiny pred mimoriadne ťažkými 
vozidlami.

Bariéra iFlex Double Tra�  c+ chráni trasu 
chodcov pred ťažkou manipulačnou technikou.

Bariéra iFlex Single Tra�  c+ vytvára expedičné 
úseky v skladoch s rušnou premávkou.

.

Bariéra iFlex Single Tra�  c+ chráni pracovisko 
chodcov v rušnom distribučnom centre

• Oddeľujú chodcov od vozidiel. 

• Chránia pred silnými nárazmi v miestach 
výkonu chodcov

• De� nujú a chránia trasy pre chodcov a vozidlá

• Vytvárajú bezpečné zóny pre chodcov

• Riadia premávku

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase ich napísania.
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“Okrem toho, že tieto bariéru sú veľmi 
efektívne, náklady na údržbu skladu a 
ochranné prvky nám  výrazne klesli.”
Regionálny riaditeľ pre dodávateľský reťazec, 

spoločnosť NESTLÉ

Mikro bariéry

Jednostupňová dopravná bariéra mFlex
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10
0

3,850 Joulov*

1.5 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h

3,850 Joulov*

1.5 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h

6,500 Joulov*

2.6 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h

Jednostupňová dopravná prízemná 
bariéra  

Jednostupňová dopravná bariéra Dvojstupňová dopravná bariéra

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

Nárazová zóna 50-150mm Nárazová zóna 150-250mm Nárazová zóna 150-450mm

130

286

185

486

400

200

100

200

130 130

100
100

100

100

50 15
0

30
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Bariéra mFlex Double Tra�c opisuje priemer 
skladovacích úsekov.

Bariéra mFlex Single Tra�c chráni kovové 
oplotenie od paletovými vozíkmi v malých 
výškach.

• Oddeľuje ľahkú manipulačnú techniku

• Chráni steny, konštrukcie, tovar a stroje

• Chráni pred nižšími nárazmi

• Chráni plochy pred opotrebovaním 
dôsledkom častých drobných nárazov

• Usmerňuje vozidlá a ich náklad k 
pohybu na vyznačených trasách

• Chráni pred presahovaním tovarov do 
chránených oblastí

• Jasne vymedzuje skladovacie úseky

Bariéra mFlex Double Tra�c ochraňuje 
zariadenie umiestnené popri prepravnej trase.

Bariéra mFlex Single Tra�c navádza vozidlá a 
obmedzuje prístup k výrobnej linke.

Nízko podlažná bariéra mFlex Single Tra�c 
vytvára určený priestor pre nakládku paliet.

*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 1,5m tyč.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci�kácie presne pre vaše potreby. 
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase ich napísania.
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Jednostupňová dopravná bariéra iFlex Barrier

“Spoločnosť A-SAFE sme zvolili ako 
preferovaného dodávateľa, keďže 
rozumie našim potrebám a vie nám 
poskytnúť to správne vybavenie podľa 
požiadaviek a podľa našich rozpočtových 
možností”
Engineering Manager
COCA-COLA

Jednostupňové dopravné bariéry
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Vysoká bariéra iFlex Single Tra�  c vytvára 
obvodovú zábranu na medzipodlažných 
parkoviskách.

Bariéra iFlex Single Tra�  c chráni pracovnú 
techniku v baliacich priestoroch.

Vysoká bariéra iFlex Single Tra�  c chráni 
ohraničenie viacpodlažných parkovísk.

Bariéra iFlex Single Tra�  c de� nuje dopravné 
trasy v novopostavenej baliarni.

Bariéra eFlex Single Tra�  c chráni zariadenie vo 
výrobnej prevádzke.

19
0 19

0

158

20
5 36

5

20
4

14,400 Joulov*

4 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

21,350 Joulov*

5.9 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

21,350 Joulov*

1.5 tonové vozidlo pri rýchlosti 20 km/h

Jednostupňová dopravná bariéra Jednostupňová dopravná bariéra Vysoká jednostupňová dopravná 
bariéra

  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka 

  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

Nárazová zóna 204-362mm Nárazová zóna 205-395mm Nárazová zóna 365-555mm

TM

158      190 190

158 190

190

456
512

635

283 300

460

XX
X

• Oddeľuje vozidlá v rámci pracoviska

• Chráni budovy, stroje a zariadenie pred 
poškodením v dôsledku nárazu

• Odoláva a odkláňa nezvládnuteľné 
vozidlá a zamedzuje zrážkam s 
dôležitým majetkom

• Poskytuje vodičom vizuálne navádzanie

• De� nuje a chráni dopravné trasy

• Usmerňuje pohyb jednotlivých vozidiel

• Zamedzuje vzniku nehôd a následných 
prestojov

*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 2m tyč.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase ich napísania.
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Dvojstupňová dopravná bariéra iFlex

“Bariéry, ktoré sme inštalovali pred 
ôsmimi rokmi v našej tranzitnej oblasti 
nepreukazujú žiadne známky porušenia... 
Od inštalácie bariér spoločnosti A-SAFE sa 
počet poškodení v budove a prevádzkach 
výrazne znížil”
Odborník pre oblasť bezpečnosti práce, 

spoločnosť RITTER SPORT

Dvojstupňové dopravné bariéry
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Bariéra Atlas Double Tra�c s re�exnými pásikmi 
chráni letiskový stožiar a elektrickú jednotku.

Bariéra iFlex Double Tra�c chráni hlavný 
rozprašovací systém v továrni na spracovanie 
potravín.

Dvojitá bariéra Atlas Double Tra�c chráni 
osvetľovací stožiar na letiskovej dráhe.

Bariéra iFlex Double Tra�c chráni obrábací 
CNC stroj vo výrobnej prevádzke.

Bariéra eFlex Double Tra�c ochraňuje 
zariadenie vo výrobnej prevádzke.

X 54
0

54
0

52
5

20
5

20
520
4

Nárazová zóna 204-729mm Nárazová zóna 205-745mm Nárazová zóna 205-745mm

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka

  Patentovaná technológia spájania 
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania
  Štandardná galvanizovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätiek
  Vysokoodolné samozasekávacie kotvy 
  Otočné objímky
  Vylepšená odolnosť proti vytiahnutiu 
  Hygienické tesnenie

19,000Joulov*

5.2 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

Dvojstupňová dopravná bariéra

TM

158

158

158

811

650

283

28,950 Joulov*

8 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

Dvojstupňová dopravná bariéra

190

190

190

862

650

300

X

28,950 Joulov*

8 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

TM

Dvojstupňová dopravná bariéra

190

190

190

862

650

300

X

• Oddeľuje ťažkú manipulačnú techniku.

• Chráni oblasti s rušnou premávkou.

• Chránia budovy, stroje a zariadenie pred 
poškodením v dôsledku nárazu.

• Resist and de�ect straying vehicles  
from colliding with essential assets

• Poskytuje vodičom vizuálne navádzanie

• De�nuje a chráni dopravné trasy

• Usmerňuje pohyb jednotlivých vozidiel

• Zamedzuje vzniku nehôd a následných 
prestojov

*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 2m tyč.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci�kácie presne pre vaše potreby. 
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.
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Dopravná bariéra iFlex  High Level Single + 6 tyčí

“V porovnaní s inými bezpečnostnými 
bariérami, spoločnosť A-SAFE sa osvedčila 
ako najefektívnejšia z hľadiska zabezpečenia 
najvyššej ochrany na pracovisku s ohľadom 
na úsporu nákladov. Rozhodli sme sa pre 
A-SAFE a vďaka tomu sme zamedzili vzniku 
vážnych škôd.”
Quantity Surveyor
IBM 

Vysokoúrovňové bariéry
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28,950 Joulov**

8 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

21,350 Joulov**

5.9 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

8,200 Joulov*

3.2 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h

Vysoká bariéra Single Tra�  c
Barrier+ so 6 tyčami

Vysoká bariéra Double Tra�  c 
Barrier+ s 5 tyčami

Bariéra pre chodcov
so 7 tyčami

  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

  Patentovaná technológia spájania
  Elektroforézne lakovaná pätka 
  Dodatočné možnosti pätiek 
  Hygienické tesnenie

2778 2778 2778

300 300 300

650100 190 190

100 100 190

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

190 190190

85
0
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0

25
0

20
5

20
5
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Nárazová zóna 250-1100mm Nárazová zóna 205-395mm Nárazová zóna 205-745mm

Vysoká bariéra so 7 tyčami chráni trasy 
chodcov v novopostavenom sklade.

Vysoká bariéra Single Tra�  c poskytuje ochranu 
pred prevrátením v distribučnom sklade.

• Oddeľujú vozidlá od chodcov, budov a 
zariadenia

• Poskytuje ochranu od podlahy až do 
veľkých výšok

• Eliminuje ohrozenia spojené s veľkými 
výškami

• Chráni mezaníny a budovy s medziúrovňami

• Určuje a chráni dopravné trasy

• Zabezpečuje skladovacie priestory vo 
väčších výškach

• Zabraňuje nebezpečnému prevaleniu 
skladovaného tovaru.

*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 1,5m tyč.  **Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 2m tyč.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.
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iFlex ForkGuard

“Bariéry sú predfarbené, nekorodujú, sú 
odolné voči vidliciam vysokozdvižných 
vozíkov, nepotrebujú nový náter a sú veľmi 
dobre viditeľné. Sú nákladovo efektívnejšie 
ako oceľ, umývajú sa jednoducho, len 
normálnymi čistiacimi prostriedkami.  
Inštalujú sa ľahko a lacno, s minimálnymi 
nákladmi. Brilantné riešenie!”
Prevázdkový manažér, spoločnosť
SEABROOK CRISPS

ForkGuard
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iFlex ForkGuard chráni stĺpy žeriavu pred 
prepichnutím vidlicami vo výrobnej prevádzke.

eFlex ForkGuard  s rožnými stĺpikmi chráni pätu 
vysoko úrovňového dopravníkového systému 
v distribučnom stredisku.

iFlex ForkGuard v kombinácii s koncovými 
stĺpikmi chráni regály v sklade.

iFlex ForkGuard chráni steny na prízemnej úrovni 
v logistickom stredisku s rušnou premávkou.

.

eFlex ForkGuard chráni steny na prízemnej 
úrovni v distribučnom stredisku.

3,000 Joulov*

1.9 tonové vozidlo pri rýchlosti 6,5 km/h

Bariéra

TM

  Jednoduché inštalácia zhora
  Odchyľovanie vidlíc

X

Nárazová zóna 0-185mm

185

4,200 Joulov*

2.6 tonové vozidlo pri rýchlosti 6,5 km/h

Bariéra

  Retro Fit pod existujúcimi bariérami 
  Jadro AERO™ chrániace pred prepichnutím 
  Jednoduchá inštalácia zboku

  Retro Fit pod existujúcimi bariérami 
  Jadro AERO™ chrániace pred prepichnutím 
  Jednoduchá inštalácia zboku

X

Nárazová zóna 0-185mm

185

18
5

18
5

158      

475

185

s

Stĺpiky
TM

Nárazová zóna 0-185mm

18
5X

4,200Joulov*

2.6 tonové vozidlo pri rýchlosti 6,5 km/h

*Konečné energetické zaťaženie pri 45º.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.

• Oddeľuje vozidlá s nízkymi nárazovými zónami

• Chráni steny, budovy, dôležité konštrukcie a 
zariadenie na prízemnej úrovni

• Tvorí ochranu pred vidlicami manipulačnej 
techniky

• De� nuje a chráni dopravné trasy.

• Chráni pred plytkými nárazmi pod malým 
uhlom

• Chráni pred presahovaním tovarov do 
pracovných oblastí.

• Vytvára zábrany pohybu paliet so 
skladovaným tovarom.

• Vhodný v kombinácii s bariérovými systémami 
v miestach rizika prepichnutia vidlicami
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FlexiShield

“Stĺpová ochrana A-SAFE chráni všetky 
podporné stĺpy po obvode a poskytuje 
podporu otvorenej vnútornej stĺpovej 
podpore.”
Manažér skladu, 
spoločnosť CO-OP 

Chrániče stĺpov
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iFlexRail Column Guard+ chráni základy stĺpu 
v mieste so sprísnenou hygienou.

iFlexRail Column Guard chráni zvod vody 
v oblasti pre chodcov v distribučnom zariadení.

FlexiShield Column Guards poskytujú výškovú 
ochranu obdĺžnikového trámu v rohu.

FlexiShield Column Guard chránia obdĺžnikový 
stĺp v distribučnom stredisku.

FlexiShield Column Guards chránia štvorcové 
stavebné podpery vo výrobnom stredisku.

Nárazová zóna 205-395mmNárazová zóna 0-520mm

20
5

19
0

52
0X X

• Oddeľuje a odvádza vozidlá od dôležitých 
konštrukcií

• Fyzicky chráni stĺpy, stavebné podpery 
a vertikálne štruktúry pred poškodením 
nárazom.

• Poskytuje vodičom vizuálne navádzanie

• Chráni infraštruktúru pred dopravnými 
kolíziami

• Chráni stĺpy akejkoľvek veľkosti, tvaru 
alebo umiestenia

• Zabezpečuje štruktúru s akoukoľvek 
výškou

*Konečné energetické zaťaženie pri 90º.  **Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 1,5m tyč. Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.

19,450Joulov**

5.4 tonové vozidlo pri rýchlosti 10 km/h

Column Guard+

  Patentovaná technológia spájania
  Akýkoľvek tvar stĺpu alebo oblasť
  Izolovaný systém
  Hygienické tesnenie

190

100

100

190

1050

1135

775

300

8,200 Joulov**

3.2 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h

Chrániče stĺpov Column Guard

  Patentovaná technológia spájania
  Akýkoľvek tvar stĺpu alebo oblasť
  Izolovaný systém
  Hygienické tesnenie

100

100

100

130

1050

1136

520 775

500

520

1,600 Joulov*

1.8 tonové vozidlo pri rýchlosti 5 km/h

Chrániče stĺpov Column Guard

  Zablokovanie stohovateľnosti
  Univerzálne štvorcové a obdĺžnikové stĺpy
  Obalovacie riešenia
  Ochrana spojov
  Odchylovanie vidlíc
  Jednoduchá inštalácia

Nárazová zóna 450-1100mm

45
0

65
0X



Výškový obmedzovač
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“Rozhodli sme sa nainštalovať A-SAFE a teší 
nás, že sme tak zvýšili bezpečnosť v našom 
depe.” 

Manažér pre riadenie rizík a prevádzok, 
spoločnosť DHL

Pätníky a výškové obmedzovače 
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Pätník

5,400 Joulov*

6 tonové vozidlo pri rýchlosti 5 km/h

  Energiu pohlcujúce jadro
  Elektroforézne lakovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätiek

Nárazová zóna 0-1200mm Nárazová zóna 0-1200mm

X 12
00

12
00

200 200

750

1200

Pätník

200200 200

750

200

200

5,400 Joulov*

6 tonové vozidlo pri rýchlosti 5 km/h

Výškové obmedzovače Signalizačná tyč

  Energiu pohlcujúce jadro
  Elektroforézne lakovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätiek

  Akustická výstraha pre 102dB
  68lm/M červený blikajúci indikátor
  Dvojité upevňovacie úchyty pre ľahkú  

      inštaláciu
  Batérie s dvojročnou životnosťou
  Univerzálna aplikácia zhora

Signalizačná tyč s výškovým obmedzovačom 
chráni zárubne dverí v sklade.

Výškový obmedzovač chráni prívod stlačeného 
vzduchu a elektriny vo výrobnej prevádzke.

Pätníky použité na ochranu stĺpov pri vchode 
do skladovacieho strediska. 

Pätníky chrániace ovládací panel 
poloautomatického stroja vo výrobnej 
prevádzke.

Pätníky chránia zárubne a pohony dverí v 
novopostavenom skladovom a distribučnom 
stredisku.

200

2000

X

130

• Chráni okraje prejazdných otvorov

• Chráni stropné príslušenstvo a káble

• Zabraňuje poškodeniu nárazmi vozidiel, 
vysokých nákladov a vidlicových 
vysokozdvižných vozíkov

• Upozorňuje vodičov vozidiel, že ich vozidlo 
alebo náklad sú príliš vysoké

• Chráni konštrukcie pred poškodením nárazom.

• Zaisťuje bezpečnosť vozidiel bez zákazu vstupu

• Chráni ostré zákruty, rohy a miesta náchylné 
k poškodeniu nárazom

• Poskytuje fyzické navádzanie pre riadenie 
prístupu chodcov a vodičov

*Konečné energetické zaťaženie pri 90º.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.
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 Bariéry RackGuard & iFlex Single RackEnd

“Jednotky RackEnd Single Rail v novom 
mraziacom skladovacom zariadení... 
Spoločnosť A-SAFE s nami spolupracovala 
pri vytvorení ochranného regálového 
systému s funkčnosťou v nízkych teplotách 
až-22°C.” 
Manažér skladu
Distribučné stredisko spoločnosti CO-OP

Bariéry RackEnd
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190      

8,400Joulov*

5.2 tonové vozidlo pri rýchlosti 6,5 km/h

Dvojstupňová bariéra RackEnd

TM

  Otočné objímky
  Jednoduchá inštalácia
  Elektroforézne lakovaná pätka

Nárazová zóna 185-405mm

22
0

18
5

X

512

360

230

190      

512

300

5,600Joulov*

3.5 tonové vozidlo pri rýchlosti 6,5 km/h

Jednostupňová bariéra RackEnd

TM

  Otočné objímky
  Jednoduchá inštalácia
  Elektroforézne lakovaná pätka

Nárazová zóna 255-345mm

90
25

5

X

190      

190

512

300

Nárazová zóna 205-395mm Nárazová zóna - rôzna

21,350Joulov*

8.5 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h

1,000Joulov**

Jednostupňová bariéra RackEnd

  Patentovaná technológia spájania
  Otočné objímky
  Elektroforézne lakovaná pätka
  Hygienické tesnenie

  Kompresný pánt
  Centralizovaná gumená zarážka
  Jednoduchá inštalácia

X 19
0

20
5

Chránič regálových nožičiek

400 - 
1000

Chrániče RackGuards použité v mieste so 
zvýšenou náchylnosťou k poškodeniu na 
nožičkách v baliarni skladovacieho zariadenia.

iFlex Single RackEnd za použitia s iFlex Fork- 
Guard pre ochranu stojanov vo  veľko-
obchodnom sklade a distribučnom stredisku.

eFlex Double RackEnd za použitia s iFlex 
ForkGuard pre ochranu stojanov pred vozidlami 
a vidlicami v distribučnom stredisku.

eFlex Single RackEnd RackEnd za použitia s 
RackGuard pre ochranu stojanov v skladovacom 
zariadení..

• Chráni citlivé stojanové štruktúry pred 
rozsiahlými škodami

• Pohlcuje a odráža opakované ľahké nárazy 
otáčajúcich sa vozidiel

• Chráni pred nárazmi vidlicových strojov

Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 2m tyč.  **Konečné energetické zaťaženie pri 90º.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.

90      
90      

90      
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iFlex Dock Gate

“Náš generálny riaditeľ bol taký nadšený, 
že sme objednali ďalšie ochranné 
systémy a v súčasnosti celé naše 
pracovisko vybavujeme produktmi 
spoločnosti A-SAFE.”
Technický manažér,
spoločnosť DHL

Ochrana manipulačných plôch
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Na rozdiel od štandardných nárazníkov náš
inovatívny valčekový systém funguje odlišne 
za účelom ochrany pred opotrebovaním a 
zaistením ochrany nákladnej rampy. Tento 
jedinečný valčekový systém má vonkajšiu 
vrstvu tvorenú vysoko odolným polymérom 
a jeho vnútorná vrstva má funkciu absorpcie
nárazov.  

Vyrobené z vysoko výkonnej recyklovanej
gumy. Zarážky Truck Stop sú odolné voči 
poveternostnými podmienkam, nepraskajú a 
zachovávajú si tvar aj pri vysokom tlaku.
Značenie s vysokou viditeľnosťou znamená, 
že zarážky Truck Stop budú viditeľné pre 
vodičov i chodcov. Päť úchytov na každej 
jednotke zaistí � xáciu na betóne i asfalte.

Ochrana medzi HGV a nakladacou oblasťou 
podlahy za účelom zaistenia rovnomerného 
a podporného povrchu pre podpery 
návesov. Pláty Trailer Plates vyrobené z 
nášho patentovaného Memaplex™ materiálu 
sú odolné voči hrdze a korózii.

Dock Roller

190      

672

520

460

150

990

990  & 1990

12,000Joules*

7 tonové vozidlo pri rýchlosti 6.5 km/h

Dock Gate

Impact Zone 365-555mm

Nárazová zóna 0-150mm

Trailer Plate Truck Stop

Zarážky Truck Stop vytvárajú viditeľné a 
fyzické body zastavenia vo veľkoobchodnom 
distribučnom stredisku.

Návesové pláty Trailer Plates použité pod 
podpernými nohami návesu pre ochranu betónu 
nakladacej rampy v distribučnom stredisku.

Dock Rollers chránia steny nakladacej rampy 
v skladovacom a distribučnom zariadení.

Vysoký pätník predstavuje vizuálnu výstrahu 
pred cúvajúce dodávky a chráni infraštruktúru 
distribučného strediska.

36
5

15
0

19
0

52
0

• Chráni nakladacie rampy

• Ochraňuje infraštruktúru manipulačných plôch

• Poskytuje vizuálne upozornenia a navádzanie 
vozidiel

• Chráni pred opotrebovaním

  Patentovaná technológia spájania
  Otočné objímky
  Elektroforézne lakovaná pätka

*Konečné energetické zaťaženie pri 90º. Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.
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Poprední svetoví odborníci vám poskytujú optimálne riešenia presne podľa 
vašich požiadaviek.

“Spoločnosť A-SAFE pre nás vytvorila
riešenia na mieru, ktoré si vieme 
prispôsobiť podľa potrieb našich tovární.”
Riaditeľ pre dodávateľský reťazec,
spoločnosť NESTLÉ

Riešenia a príslušenstvo na mieru



www.asafe.com 29

Prostriedky na čistenie a údržbu so 
silným účinkom.

Ukotvujúce šrauby v rôznych vyhotoveniach pre 
všetky typy podláh.

Nástenné tlmiče chránia pred nárazmi a 
poškriabaním povrchov.

Jedinečné bariérové kon�gurácie navrhnuté 
tak, aby vyhovovali akýmkoľvek priestorovým 
požiadavkám.

Dobre viditeľná signalizačná páska pre 
uzatvorenie rizikových miest.

Široká škála pätkových plátov: galvanizované, 
z nehrdzavejúcej ocele a so zapustenými 
šraubami.

Rotačné objímky pre zvýšenie možnosti 
odrazenia ľahkých nárazov.

Vyhotovenie so špeci�ckou šírkou a výškou 
nárazovej plochy pre konce regálových uličiek.

Priesvitné plochy Perspex znemožňujú 
lezenie po bariérnej konštrukcii.

Zásuvné pláty Slider Plate pomáhajú pri 
odstraňovaní bariér v prípade potreby ľahkého 
prístupu.

Rotačné objímky pre zvýšenie možnosti 
odrazenia ľahkých nárazov.

Na zákazku vyrobené výškové chrániče 
navrhnuté pre použitie pri prechodových 
mostíkoch a dopravníkových pásoch.

Náš sortiment je navrhnutý tak, aby spolupracoval ako súčasť systému riadenia bezpečnosti v celom 
zariadení. Naši odborníci vám môžu poradiť o najlepších kon�guráciách a ponúknuť jedinečné riešenia 
pre každú oblasť vášho zariadenia a podporovať to pomocou radu príslušenstva.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci�kácie presne pre vaše potreby. 
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.
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PRODUCT SUMMARY
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DOPRAVNÉ BARIÉRY

DOPRAVNÉ BARIÉRY+

BARIÉRY PRE CHODCOV

HIGH LEVEL BARRIERS

100 x 35
158

Prízemná jednostupňová bariéra

Jednostupňová bariéra

Dvojstupňová bariéra

Jednostupňová dopravná
bariéra

Jednostupňová dopravná
bariéra

Baréra pre chodcov 
s 3 tyčami

Vysokoúrovňová bariéra 
pre chodcov so 7 tyčami

Vysokoúrovňová bariéra 
Single Tra�  c Barrier+ 
so 6 tyčami

Vysokoúrovňová bariéra 
Double Tra�  c Barrier+ 
s 5 tyčami

Ty
č

pr
íra

st
ky

  (m
m

)
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az
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á
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na
 (m

m
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158 158 500 204-362 58,700J 26,600J 14,400J 10,200J 

190 190 200 205-395 86,950J 39,450J 21,350J 15,100J 

190 190 200 365-555 86,950J 39,450J 21,350J 15,100J 

158 158 500 204-729 77,700J 35,200J 19,000J 13,500J 

190 190 200 205-745 118,000J 53,550J 28,950J 20,500J 

158 500 204-362 58,700J 26,600J 14,400J 10,200J 

190 
100
190 

200 205-395 86,950J 39,450J 21,350J 15,100J 

190 200 205-745 118,000J 53,550J 28,950J 20,500J 

190 200 205-745 118,000J 53,550J 28,950J 20,500J 

130 500 233-1100 - - - - 

130 100 200 450-1100 33,400J 15,150J 8,200J 5,800J 

190 100 400 250-1100 33,400J 15,150J 8,200J 5,800J 

190 400 205-395 86,950J 39,450J 21,350J 15,100J 

190 400 205-745 118,000J 53,550J 28,950J 20,500J 

130 100 200 50-150 15,650J 7,100J 3,850J 2,700J 

130 100 200 150-250 15,650J 7,100J 3,850J 2,700J 

130 100 200 150-450 26,450J 12,000J 6,500J 4,550J 

190 190 200 205-745 118,000J 53,550J 28,950J 20,500J 

100
190 

100
190 

100
190 

100
190 

100 x 35

Jednostupňová vysoká
dopravná bariéra

Dvojstupňová dopravná
bariéra

Dvojstupňová dopravná
bariéra

Dvojstupňová dopravná
bariéra

Jednostupňová dopravná
bariéra+

Jednostupňová dopravná
bariéra+

Dvojstupňová dopravná
bariéra

Dvojstupňová dopravná
bariéra

Baréra pre chodcov 
s 3 tyčami
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TM Dvojstupňová bariéra  
RackEnd

TM
Dvojstupňová bariéra  
RackEnd s iFlex ForkGuard

Jednostupňová bariéra 
RackEnd

Jednostupňové bariéry 
RackEnd s iFlex ForkGuard

REGÁLOVÁ OCHRANA

PÄTNÍKY

OCHRANA DVERÍ

CHRÁNIČE STĹPOV
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130 100 200 450-1100 33,400J 15,150J 8,200J 5,800J 

190 
100 
190 200 205-395 79,200J 35,950J 19,450J 13,750J 

190 90 x 90 100 185-405 34,000J 15,600J 8,400J 6,000J 

190 90 x 90 100 185-405 34,000J 15,600J 8,400J 6,000J 

190 190 100 205-395 86,950J 39,450J 21,350J 15,100J 

190 190 100 205-395 86,950J 39,450J 21,350J 15,100J 

ForkGuard
TM

- - 100 0-185 - - 

ForkGuard - - 100 0-185 - - 4,200J - 

Chrániče stĺpov  
Column Guard+

- - - 0-520 - - - 1,600J 

Brána k rampe 190 190 365-555 - - - 12,000J 

Signalizačná tyč - 130
One 
Size

One 
Size

- - - - - 

Pätníky 200 - - 0-1200 - - - 5,400J 

Chránič regálových nožičiek - - - 0-1000 - - - 1,000J 

TM
Stĺpiky RackEnd
s iFlex ForkGuard

158 - 100 0-185 - - 4,200J - 

TM Jednostupňová bariéra 
RackEnd 190 90 x 90 100 255-345 23,000J 10,400J 5,600J 4,000J 

TM 190 90 x 90 100 255-345 23,000J 10,400J 5,600J 4,000J 
Jednostupňová bariéra  
RackEnd s iFlex ForkGuard

Výškové obmedzovače 200 200 200 0-1200 - - - 5,400J 

FORKGUARD

Krídlové brány 130 - 100 - - - - - 

Posuvné brány 130 - 500 - - - - - 

3,000J

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci�kácie presne pre vaše potreby. 
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi. Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase písania tohto textu.

Chrániče stĺpov  
Column Guard+

Chrániče stĺpov  
Column Guard+



Global O�ces

Usilovne pracujeme na udržiavaní ducha miestneho podnikania a dosahovaní 
ďalekosiahlych dopadov na globálnu činnosť podniku.

Naša politika „Globálna ale lokálne” nám umožňuje reagovať na vaše potreby, nech sa 
nachádzate kdekoľvek. V každej kancelárii po celom svete zamestnávame pre činnosť 
celého podniku len miestnych odborníkov. Pracujú pre nás špecialisti vo svojej oblasti, 
vybavení dôkladnou znalosťou domácich trhov, legislatívy, bezpečnostných postupov a 
sociálnych zvykov.

Snažíme sa poskytnúť všetkým pracoviskám prístup k produktom svetovej triedy 
prostredníctvom miestnych kancelárií a konzultantov.

Lokálna spoločnosť. 
Na celom svete.

A-SAFE Australasia PTY Ltd

A-SAFE bvba

A-SAFE Scandinavia ApS

A-SAFE SAS

A-SAFE GmbH

A-SAFE Italia s.r.l.

A-SAFE K.K.

A-SAFE S.A. de C.V.

A-SAFE B.V.

A-SAFE LLC

A-SAFE Soluciones S.L.

A-SAFE AB

A-SAFE DWC-LLC

A-SAFE UK Ltd

A-SAFE Inc

A-SAFE International Ltd

Australia a Nový Zéland

Belgicko a Luxembursko

Dánsko

Francúzsko

Nemecko a Rakúsko

Taliansko

Japonsko

Mexiko

Holandsko

Rusko

Španielsko

Švédsko

Spojené arabské emiráty

Spojené kráľovstvo

USA

Ostatné krajiny sveta

A-SAFE SLOVENSKÝ AUTORIZOVANÝ PREDAJCA
METAS s.r.o.
Tel.: 00421 33 73420 30 | E: metas@metas.sk  | W: www.metas.sk
Adresa: Šoltésovej 17, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika

Riaditeľstvo spoločnosti A-SAFE 
A-SAFE HQ LTD, Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, HX5 9JP, West Yorkshire, Spojené kráľovstvo

012-0518  •  D-02-01-0021

asafe.com




