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DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - NOPKOVÁ        LINEA INDUSTRIAL 
 
 

                                    
 

• Dlažba Blok pre nevidiacich je špeciálna signálna / varovná dlažba určená ako doplnok ku všetkým 
typom spevnených plôch hlavne tam, kde je nutné upozorniť alebo naviesť slabozrakých a nevidiacich 
určitým smerom (prechod pre chodcov, zástavka MHD...) 

• Špeciálne upravený povrch dlažby s výstupkami je jednoznačne a nezameniteľne zistiteľný hmatovo 
dlhou bielou palicou a nášľapom 

• Možnosť kombinácie so všetkými druhmi dlažby 
 
DOPORUČENÉ POUŽITIE: 
 
• Varovné a signálne pásy pri prechode cez vozovku, vodiace pásy pri prechodoch pre chodcov 
• Oddelenie peších komunikácií od cyklistických ciest 
 
 
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA: 
 
• Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou: 

- spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť, 
- vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, 

odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu 
• Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky 
• Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave 
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Vlastnosti dlažobných tvaroviek Deklarovaná hodnota alebo trieda 

Rozmery: 
dĺžka 
šírka 

hrúbka 

trieda 2, označenie K 
dĺžka ± 2 mm 
šírka ± 2 mm 

hrúbka ± 3 mm 

Hrúbka nášľapnej vrstvy min. 4 mm 
Pevnosť v priečnom ťahu ozn. T, min. 3,6 MPa 

Lomové zaťaženie min. 390 N/mm 
Odolnosť proti poveternostným vplyvom trieda 3, ozn. D 

Odolnosť proti obrusovaniu trieda 4, ozn. I 
Odolnosť proti šmyku postačujúca 

Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň trieda A1 – nehorľavé 
 
 

Výrobný závod: Šaľa, Geča 
 

ROZMERY (mm) Množstvo Hmotnosť (kg) 
Názov 

výška dĺžka šírka 

Spotreba 
ks/m2 m2/pal. m2/rad 

Počet  
kus/paleta kus paleta 

Poznámka 

Dlažba pre 
nevidiacich 

60 100 200 50 470 2,7 

Dlažba pre 
nevidiacich 

60 100 100 100 

9,6 0,96 

20  

1316  

 
Poznámka: Kombi forma – paleta obsahuje 20 ks formátu 10x10 cm. Predaj na celé palety. 
 
 

FAREBNÉ PREVEDENIE: 
 
• Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá 
• Farebné prevedenie I. – červená 
 
 

TECHNICKÝ NÁKRES: 
 
 

 
                            


