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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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POPIS:

Pružný výstražný majáček je dopravní značení přispívající k bezpečnosti
a přehlednosti silničního provozu svojí dobrou viditelností a opakovanou 
deformovatelností.
Po nárazu zůstává neporušený, vrací se do původní polohy a je nadále 
plně funkční. Při nárazu dochází k ohybu majáčku, nedojde k jeho oddělení 
a porušení, takže nevzniknou žádné ostré hrany, které jsou nebezpečné 
pro chodce či řidiče. Také vozidlo zůstává nepoškozeno.

- zvýraznění přikázaného směru jízdy v křižovatkách a na kruhových objezdech
- zvýraznění přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti 
- zvýraznění směru objíždění nástupních ostrůvků
- zvýraznění nebezpečných míst
- zlepšení orientace na parkovištích, čerpacích stanicích, apod.

POUŽITÍ:

Dopravní deformovatelný
prosvětlovaný majáček (290 mm)
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Majáky jsou schváleny Ministerstvem dopravy a umísťují se 
podle Technických podmínek 174 vydaných Ministerstvem 
dopravy, Zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích a Zásad bezpečného utváření pozemních 
komunikací vydaných Centrem dopravního výzkumu v Brně. 

Dopravní deformovatelný prosvětlovaný majáček
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Světelná skříň
pro 3x23W

Světelná skříň
pro 3x23W

Světelná skříň nebo zakl. rám

1150

175

1000

Standardní:
příkazové značení C4a,
C4b a C4c a směrovací
deska Z4 z pružné kvalitní
fólie třídy High-Intensity

Na objednávku:
zákazová značení a ostatní
příkazová značení

Typ výrobku Název výrobku Příslušenství

G-01
Pružný výstražný maják 290 mm,
prosvětlený, bílé barvy

Světelný skříň 
pro 3x23W

G-02
Pružný výstražný maják 290 mm,
neprosvětlený, bílé barvy
(bez směrovací desky Z4)

Základový rám

GY-01
Pružný výstražný maják 290 mm,
prosvětlený, žluté barvy 
(bez směrovací desky Z4)

Světelný skříň 
pro 3x23W

GY-02
Pružný výstražný maják 290 mm,
neprosvětlený, žluté barvy 
(bez směrovací desky Z4)

Základový 
rám

OP-01 Pozinkovaný ostrůvek 

(bez směrovací desky)


