
Taktilis útburkolati jelzések



Taktilis útburkol ti jelzéseka

A vakok és gyengénlátók közlekedésének biztonságosabbá tétele érdekében az
épített környezetben egységes, tapintható közlekedési jelzéseket - u.n. taktilis jeleket
- célszerű alkalmazni. A taktilis útburkolati jelzések a felületükön lévő különböző
kialakításokkal, valamint színkontraszttal segítik az önálóbb, biztonságosabb
közlekedést.

A burkolati jelzések felületi kialakításuktól függően
vagy információt nyújtanak a vakok és gyengénlátók

részére,

taktilis jelzésekkel ellátott beton járdalapok
melegplasztikból (TP) készült taktilis útburkolati jelzések
taktilis gres lapok
sárga burkolatszalag

Magyarország vezető forgalomtechnikai cégeként arra törekszünk, hogy a vakok és
gyengénlátók részére is biztonságos közlekedési megoldásokat tudjunk kínálni.
Munkatársaink az akadálymentesítés során tervezéstől kezdődően a kivitelezésig
szakmai tanácsadással állnak Partnereink rendelkezésére.

fehérbottal illetve talppal való
érzékelés során

A félgömb felületeket tartalmazó a közlekedésben várható
változásról, veszélyről nyújtunk tájékoztatást. Kihelyezésük a haladási irányra
merőlegesen (gyalogos átkelőhely előtt az útburkolati jelekkel párhuzamosan)
javasolt.
A felületének kialakítása párhuzamos bordázatú, amely a megfelelő
irányba vezeti a közlekedőt . Kihelyezésük a haladási iránnyal párhuzamos.
Több irányból történő taktilis vezető elem alkalmazása esetén a töréspontoknál eltérő
felületű jelzésekkel (pl. félgömb alakú) könnyíthetjük meg a tájékozódást.Avezetősáv
strukturájának megszakítása, felcserélése egy másik felületi mintával változásra
hívja fel a vakok és gyengénlátók figyelmét.

Taktilis jelzések alkalmazása elsődlegesen gyalogos-átkelőhelyeknél, közösségi
létesítményekben, közlekedési megállóhelyeknél, peronoknál, illetve lépcsők előtt
ajánlott.

jelölő vezető

Termékkínálatunk a vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedéséhez

jelölő elemekkel

vezető elemek

... a vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedéséért!



Taktilis útburkol ti jelzéseka

Taktilis jelzésekkel ellátott beton járdalapok

A speciális felületű taktilis jelzésekkel ellátott járdalapok betonból készülnek. Fehér
színükkel a környező útburkolattól kontrasztosan eltérnek, ezzel is segítve a
gyengénlátók tájékozódását. A vezető és jelölő jelzések egyaránt 5 mm magasan
emelkednek ki a járdalap síkjából.
A taktilis járdalapok újonnan épülő vagy már meglévő burkolatba egyaránt
beépíthetők.

Jelölő beton járdalapok

Vezető beton járdalapok

(termékkód:16901012)

méret: 300 x 300 x 60 mm

(termékkód:16901021)

méret: 300 x 300 x 60 mm

... a vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedéséért!



Taktilis útburkol ti jelzéseka

Termoplasztik anyagból készült taktilis útburkolati jelzések

A hosszú élettartamú termoplasztik útburkolati jelzések

meglévő és az új
aszfalt illetve beton burkolatú felületeken is egyszerűen alkalmazhatók.
A taktilis jelzések kihelyezéséhez a burkolat portalanítása, és megfelelő
tapadófelülettel való előkészítése szükséges.

kiváló ár-érték arányt
képviselnek a már meglévő útburkolatok akadálymentesítése területén. A jelzések
az útburkolat bontása és építése nélkül helyezhetők ki, így a már

A jelölő jelzéseket előregyártott elemekből, melegítéssel helyezzük ki a felület
előírás szerinti előkészítése után.
A vezetősávot 300 mm szélességben készítjük termoplasztik anyagból, speciális
festési eljárással. Azokon a területeken, ahol a vezetősáv felfestésére nem áll
rendelkezésre elegendő hely, ott előregyártott vezető elemek kihelyezése javasolt.

Előregyártott jelölő elem

Előregyártott vezető elem

méret: 300 x 300 mm

méret: 300 x 300 mm

... a vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedéséért!

Sárga burkolati szalag

Használatát elsődlegesen beltérben javasoljuk, de mód van
kültérben történő kihelyezésére is.

méret: 12 cm x 100 m

Asárga burkolati szalag azokon a helyeken nyújt megfelelő
megoldást a gyengénlátók

elegendő a színkontraszt, és a
burkolattól eltérő, érdes felület alkalmazása.

Sárga szalag tekercsben

önállóbb,biztonságosabb
közlekedéséhez, ahol

A burkolat anyagától, minőségétől függően a sárga szalag kihelyezése előtt, a
burkolat megfelelő előkészítésére szükség lehet.A speciális ragasztási eljárás miatt
a sárga szalagot elsősorban kihelyezéssel együtt biztosítjuk partnereink
rendelkezésére, de lehetőség van a szalag tekercsben történő megvásárlására is.



Taktilis jelzéssel ellátott gres járólapok

A porcelánnal bevont, taktilis gres járólapokkal elsősorban beltérben, közösségi
létesítményekben, pályaudvarokon, repülőtereken, peronoknál, kereskedelmi
központokban stb. ajánlott biztosítani a vakok és gyengénlátók részére a
biztonságosabb közlekedést.
A gres lapok csúszásmentesek, kiváló kopás- és elhasználódási ellenállással
valamint fagyállósággal rendelkeznek.
Tekintettel a járólapok relatív alacsony vastagságára, ezeket ugyanolyan ágyazatba
kell ragasztani, mint amilyen bármely más kerámia padlózatot. A járólapok
lefektetését a megfelelő ágyazat előkészítése után, a lapok egyszintbe való
helyezésével kell elvégezni.

Vezető gres lapok
fehér, sárga,vörös

méret: 300 x 300 x 8.2 mm

keresztmetszeti nézet

Jelölő gres lapok

Fehér jelölő lap

Sárga jelölő lapok

méret: 300 x 300 x 8.2 mm

méret: 200 x 200 x 8.2 mm

Atizenkét illetve tizenhárom félgömbbel
ellátott járólapokat egymás mellett,
váltakozva kell kilhelyezni.

keresztmetszeti nézet

keresztmetszeti nézet

A vezető lapok bordázatának kialakításából adódóan a vezetősáv
kialakításához egymás mellé két lap lefektetése szükséges.
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