KER-LINE

POVRCHOVÉ HMATOVÉ
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KER-LINE
Povrchové hmatové vodiace dlažby z vysoko odolnej keramiky

Popis produktu
Povrchové hmatové vodiace dlažby z reliéfu v tvare pozdĺžnych rebier sú vyrobené z vysoko odolnej keramiky.
Surové materiály tejto dlaždice sú hrnčiarska hlina, kremeň, živec, keramický kameň a sú zmiešané s farebným
pigmentom. Sú roztavené a dokončené pri teplote asi 1200 stupňov Celzia a sformované metódou suchého lisovania.
Sú odolné voči kyselinám, rozpúšťadlám, ozónu a oxidácii. Taktiež sa vyznačujú dobrou odolnosťou proti oderu,
vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ozónu, slnečnému žiareniu a oxidácii, vynikajúcou odolnosťou
voči alkoholom, zásadám a kyselinám, veľmi dobrou stálosťou farieb.
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KER-LINE
Povrchová hmatová vodiaca dlažba z reliéfu
pozdĺžneho výstupku v tvare rebra vo farbe
kontrastnej s farbou okolitého povrchu a funkčným
usporiadaním pozdĺžnych pásov /rebier/ na zemi,
určujú smer chôdze.
Hmatová vodiaca dlažba umožňuje vytvoriť na zemi
vedenie, ktoré je rozpoznateľné nohami i detekčnou
palicou a dá sa zachytiť aj vizuálne.
Povrchová hmatová vodiaca dlažba pomáha
nevidiacich a slabozrakých ľudom pri orientácii
prostredníctvom pozdĺžneho reliéfu. Hmatová
vodiaca dlažba umožňuje nevidiacim a slabozrakým
rýchlo a bezpečne sa dopraviť z miesta pôvodu do
miesta určenia.

Skladba vodiacej dlažby
Povrchové hmatové vodiace dlažby harmonicky
zapadajú do existujúcej architektúry a koncepciu
členia atraktívnym spôsobom
VARIANTY:
A)

B)

VLASTNOSTI PRODUKTU PRE /KER-LINE/
• Inštalácia dlaždením
• Reliéfny protišmykový povrch, bezpečný a nekĺzavý
• Dlho trvajúci výkon produktu, odolný proti nárazu
• Nízke nároky na údržbu povrchu
• UV stabilný - stabilita zaisťuje farebnú stálosť výrobku v
interiéri aj exteriéri

KONTRAST SVIETIVOSTI
V súlade s medzinárodnými a európskymi normami musí byť minimálny kontrast svietivosti 30% medzi hmatovou
vodiacou dlažbou a okolím substrátu. KER-LINE je k dispozícii v štandartných farbách umožňujúcich špecifikátorom
možnosť výberu najvhodnejšej hodnoty kontrastu pre danú inštaláciu.

FARBY
Vyberte si farbu dlažby
Povrchové hmatové vodiace dlažby sú k dispozícii v dvoch farbách.

sivá

hnedá

Zákazníci môžu taktiež požiadať o vyrobenie vlastného zafarbenia (s ohľadom
na stanovené minimálne množstvo), aby hmatové dlažby zapasovali do
akéhokoľvek dizajnu, štýlu a farebných schém.
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Povrchovej hmatovej vodiacej dlažby
Všestranné a flexibilné
Vodiace dlažby môžu byť ľahko vsadené do prakticky
akejkoľvek konštrukcie. Či už sa používajú v nových
alebo starších konštrukciách, fungujú presne rovnako.

Vodiace dlažby - sa umiestňujú na hornej a spodnej
časti každého ramena schodiska, na rampách pred
eskalátormi, každej strane priechodu pre chodcov,
pozdĺž nástupíšť verejnej dopravy (ako sú autobusové
zastávky, vlakové nástupištia, električka, metro...),
námornej i riečnej dopravy a vo všetkých priestoroch
ktoré sú popísane vo vyhláške príslušnej krajiny.

Podľa zákona proti diskriminácii voči nevidiacim a
slabozrakým, je povinné zabezpečiť umiestnenie,
hmatových vodiacich dlažieb vo vnútorných a vonkajších
verejne prístupných priestorov.
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ZOZNAM POVRCHOVÝCH HMATOVÝCH VODIACICH DLAŽIEB Z KERAMIKY

KER/P1

KER/P1

KER/P1
Povrchová hmatová varovná dlažba
z keramiky
Povrchové hmatové vodiace dlažby z reliéfu v tvare
pozdĺžnych rebier sú vyrobené z vysoko odolnej keramiky,
ktoré zabezpečujú dlhotrvajúci stabilný výkon.

KER–LINE / poVRCHOVÁ hmatovÁ VODIACA DLAŽBA
VZOR

ŠÍRKA

DĹŽKA

VÝŠKA

MATERIÁL

KER/P1

300mm

300mm

15mm

keramika

FARBA

PRODUKTOVÝ KÓD
KER/P1-GR/300/300

Povrchová hmatová varovná dlažba
z keramiky
Povrchové hmatové vodiace dlažby z reliéfu v tvare
pozdĺžnych rebier sú vyrobené z vysoko odolnej keramiky,
ktoré zabezpečujú dlhotrvajúci stabilný výkon.

KER–LINE / poVRCHOVÁ hmatovÁ VODIACA DLAŽBA
VZOR

ŠÍRKA

DĹŽKA

VÝŠKA

MATERIÁL

KER/P1

300mm

300mm

15mm

keramika

FARBA

PRODUKTOVÝ KÓD
KER/P1-YE/300/300
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Sú navrhnuté tak, aby spĺňali medzinárodné a európske normy.
/Povrchové hmatové vodiace dlažby sa vyrábajú v rozmeroch/:

KER/P1

ISO 23599
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OLEJÁR, spol. s.r.o.
086 36, Nižná Polianka 65, Slovakia
Tel.: +421 905 560 158
E-mail: info@olejartactile.com

www.olejartactile.com

