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Skládací výstražné
značky Triopan
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Krátký přehled produktové řady Triopan
Výstražná světla a
světelné tyče
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Triopan systémy pro
vozidla a dopravu
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Skládací výstražné
značky Triopan

Triopan textilie
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3
Zábrany a ochrana
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Výstražné a
upozorňovací značky

Vážení zájemci

Jak důležitá je pro Vás švýcarská kvalita?
V tomto katalogu vám firma Triopan AG nabízí
aktuální produktovou řadu z kategorie „Triopan
skládací výstražné značky“. Máme za sebou více
než 50 let zkušeností v našem nejdůležitějším
segmentu: přímá výroba skládacích výstražných
značek Triopan. Snažíme se vyrábět co nejvíce
produktů, jsme velmi flexibilní a to naši zákazníci
oceňují.
• Firma Triopan AG má za sebou více než 50 let zkušeností
v oblasti výroby skládacích výstražných značek
• Záruka švýcarské kvality díky vlastní výrobě
• Vysoce kvalitní výrobky a flexibilní služby
Jako výrobci máme skladem celou řadu výrobků,
které soustavně přizpůsobujeme požadavkům
našich zákazníků. Pokud máte nějaké dotazy nebo
potřebujete poradit, tak nás prosím kontaktujte.
Těšíme se na plodnou a vynikající obchodní
spolupráci.
Zdravíme z Rorschachu
Triopan AG

3

Krátkodobá signalizační řešení

Krátkodobá signalizační řešení

Skupiny zákazníků

Skládací výstražné značky Triopan lze použít pro snadné a rychlé

Prostřednictvím prodejců společnosti Triopan podporujeme

vyznačení nebezpečných úseků. Manipulace s nimi je jednoduchá

následující skupiny zákazníků:

a nezabírají moc místa.
Profesionálové spoléhají již mnoho let na snadnou manipulaci
a dlouholetou kvalitu: policisté, hasičské a záchranné složky,

• Složky Integrovaného záchranného systému –
(HZS, ZZS, Policie apod.)

stavební a přepravní firmy a mnoho dalších, kteří potřebují zajistit

• Stavebnictví a podpora staveb

bezpečnost na silnicích.

• Dopravní prostředky a logistika
• Ochrana přírody

• Krátkodobá signalizace
• Rychlá montáž

• Údržba kanalizací, podzemního vedení plynu, vody,
eletrických sítí

• Vysoká kvalita

• Bezpečnost práce a organizace vnitrozávodové dopravy

• Ve složeném stavu vyžadují malý prostor

• Privátní sektor a další
• Topografické práce v blízkosti komunikací
• Zemědělství
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Více než 5000 symbolů a označení
Skládací výstražné značky Triopan nabízíme se všemi běžnými
symboly a individuálním značením. V katalogu Triopan naleznete
celou řadu symbolů. Pokud symbol neexistuje, můžeme vytvořit
individuálně nový podle vašich požadavků.
• Různé symboly
• Nabídka v katalogu
• Individuální řešení
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Vytvořte si vlastní skládací výstražnou
značku Triopan

Vytvořte si vlastní skládací výstražnou značku Triopan výběrem z následujících parametrů:

Velikost

Serie 60

Serie 70

Serie 90

Serie 110

Provedení

N

R1

R2

Symboly a označení
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Příslušenství (viz příslušenství)
Speciální nápisy
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Variace na
suchý zip:
viz katalog

Standardní velikosti

131

111
95
62

72

73

113

83

60
75

70

90

85

115

7,5

7,5

82

110
139

8

92

121

8,5
139

Délka strany 60 cm

Délka strany 70 cm

Délka strany 90 cm

Délka strany 110 cm

Pro použití v městských ulicích

Pro použití v městských ulicích

Pro použití mimo města,

Pro použití na dálnicích

na silnicích a dálnicích

Speciální velikosti trojnožek
Číslo

Popis

304.979

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 950 mm

304.991

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 960 mm

312.251

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 980 mm

306.299

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 990 mm

306.112

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 1000 mm

310.610

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 1010 mm

310.898

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 1020 mm

304.198

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 1030 mm

308.956

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 1050 mm

303.965

Trojnožka typ 90 zkrácená

Celková délka 1060 mm
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Provedení

Provedení skládacích výstražných značek
Skládací výstražné značky Triopan nabízíme ve třech provedeních:
• N normální provedení (fluorescenční)
• R1 retroreflexní provedení
• R2 intenzivní retroreflexní provedení
V zásadě rozlišujeme naše modely jako ve standardním
Funkční diagram
retroreflexní folie
Typ 1 = třída R1

Retroreflexní
polyuretanový materiál
Typ 1

(normálním) provedení a retroreflexním provedení v souladu s
požadavky normy SN 640 871. Skládací výstražné značky
Triopan jsou vhodné pro krátkodobou signalizaci. Skládací
výstražné značky Multipan se používají pro středně a
dlouhodobou signalizaci.

Funkční diagram
retroreflexní folie
Typ 2 = třída R2
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Retroreflexní
polyuretanový materiál
Typ 2

Přednosti materiálu R1

Standardní provedení (fluorescenční)

• Velmi flexibilní, umožňuje snadnou manipulaci

Verze pro použití ve dne, fluorescenční červený výstražný

(v porovnání s R2)
• Retroreflexní provedení

trojúhelník. Lze použít i při velmi nízkých teplotách do –35° C.

• Dobrá cena za vysokou kvalitu

Plně reflexní provedení třída R1 (retroreflexní)

• Splňuje všechny požadované normy

Verze s plně reflexním pozadím a fluorescenčním výstražným

• Potisk v červené fluorescenční barvě (oranžová),

trojúhelníkem zajišťuje perfektní viditelnost ve dne i v noci.

která je ve dne lépe viditelná

Třída R1 splňuje požadavky uvedené v tabulce 1 normy

• Lépe odolává nízkým teplotám

SN 640 871. Retroreflexní vlastnosti materiálů třídy R1
(nebo typu 1) jsou založené na reflexní vrstvě polyuretanových

Nevýhody materiálu R1
• Není tak vysoce retroreflexní jako R2

pelet. Lze použít při teplotách do –30° C.
Plně reflexní provedení třída R2 (vysoce retroreflexní)
Verze s plně reflexním pozadím a průhledným červeným
výstražným trojúhelníkem zajišťuje perfektní viditelnost v noci.
Třída R2 splňuje požadavky uvedené v tabulce 1 normy
SN 640 871. Retroreflexní vlastnosti materiálů třídy R2
(nebo typu 2) jsou založené na reflexní vrstvě mikrohranolů.
Lze použít při teplotách do –18° C.
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Symboly a nápisy

Optimální skládací výstražná značka Triopan
pro každou situaci

Každá situace je jiná, ale všechny vyžadují optimální signalizaci.
Z toho důvodu jsou nepostradatelná individuální řešení –
taková, která nabízí společnost Triopan v podobě skládacích
výstražných značek v nejrůznějším provedení. Nabízíme více
než 5000 symbolů a nápisů v různých velikostech a provedeních,
které uspokojí vaše požadavky, pro spolehlivé použití jak ve dne,
tak v noci.
Vždy správná informace:
Skládací výstražné značky Triopan mohou mít na sobě až tři
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Nabízíme více než 5000 různých symbolů a nápisů!
Podrobné informace naleznete v katalogu.
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Příslušenství

Číslo

Popis

325.207

Skládací bariéra

304.186

Středové závaží pro skládací výstražnou
značku Triopan
2,5 kg pro sérii 90

304.185

Středové závaží pro skládací výstražnou
značku Triopan
1,8 kg pro sérii 70

304.184

Středové závaží pro skládací výstražnou
značku Triopan
1,5 kg pro sérii 60

305.028

Prodlužovací trubka, připojitelná
53 cm

305.029

Prodlužovací trubka, připojitelná
90 cm

311.911

Stativ k teleskopické trubce včetně
středového závaží
75 cm
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Číslo

Popis

306.751

Kryt žlutý typ 60 (1 strana průhledná)

306.753

Kryt žlutý typ 70 (1 strana průhledná)

306.754

Kryt žlutý typ 90 (1 strana průhledná)

320.691

Kryt žlutý typ 110 (1 strana průhledná)

777.784

Výstražné světlo Triopan Helios Master
(LED), oboustranný

777.900

Výstražné světlo Triopan Fireball

Podle textu

Další nápisy na suchém zipu,
na jednu stranu (pro skládací značky Triopan s dříve
našitými suchými zipy), v provedeních N, R1, R2

Podle textu

Další nápisy na suchém zipu,
včetně suchého zipu na nápisu, v provedeních
N, R1, R2
1

zkatalog
Referen ignale
Falts
es
référenc ts
ue des
plian
na
Sig ux talogo
nti Ca
Riferime pieghevoli
ali
gn
se

Catalog

Podrobné informace o různém provedení naleznete v katalogu.
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Příslušenství

Číslo

Popis

306.923

Držák kompletní
(skládací výstražné značky Triopan)

318.708

Nástavec pro bariérovou pásku
(Skládací výstražné značky Triopan a dopravní kužely)

318.105

Nástavec pro výstražné prvky a světla
(Skládací výstražná značka Triopan a dopravní kužel)

318.104

Držák výstražných prvků
(Skládací výstražná značkaTriopan a dopravní kužel)
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Číslo

Popis

318.836

Držák světel na nástavec 318.104
(Skládací výstražná značkaTriopan a dopravní kužel)

306.909

Prodlužovací nástavec na skládací výstražnou značku
Velikost 13 mm

306.912

Nástavec pro použití Star-Blitz, spojka šestihran,
19 mm

306.924

Držák řetězu
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Manipulace se skládacími výstražnými značkami

Obal s madlem

Standardní červený nebo modrý obal

Manipulace se skládacími značkami
je snadná a bezproblémová

Snadná a bezpečná manipulace, nezabírají místo a poskytují
vynikající ochranu. Skládací výstražné značky Triopan mají výhody,
které ocení profesionální uživatelé.
Praktický přepravní obal s madlem umožňuje snadný transport
a pomáhá je udržovat v čistotě. Jsou velmi skladné, takže se
snadno uloží i tam, kde je prostor omezený.
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Náhradní díly

A
B

C

D

E

F

H

G

Náhradní díly

série 60

série 70

série 90

série 110

A Kroužek pro přenášení

305.024

305.024

305.024

305.024

B Otočný prvek

310.211

310.211

310.212

310.212

C Nýt

4 x 16

D Pružina

308.978

4 x 16

305.030

E Nýt

3 x 12

308.216

F Rameno

710 mm

308.978

4 x 22

305.030
3 x 12

308.977

4 x 22

305.031

308.977
305.031

308.216

4 x 14

308.218

4 x 14

308.218

305.043 810 mm

310.962

1110 mm

310.946

1300 mm

305.037

G Spojovací tyč

310.959

310.959

310.947

310.947

H Posuvník

310.042

310.042

310.044

310.044
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Speciální nápisy

Individuální nápisy
Oficiální výstražné značky nesmí být využívány pro reklamu nebo
jako billboardy. Přesto je povoleno použít nenápadné označení
majitele. Přirozeně můžete za malý příplatek umístit na skládací
značky požadované údaje. Pokud chcete získat další informace,
rádi vám poradíme. Rovněž jsme schopni vyrobit skládací
výstražné značky podle požadavků zákazníka.

Nápisy na suchých zipech

Kromě přímého potisku existuje rovněž možnost umístění nápisů na suchých zipech,
které umožňují větší flexibilitu.
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Speciální typy výstražných značek
„Eco indoor„ do interiéru, Monopan a Triopan
„mini“

➀

➀

➁

Triopan nabízí rovněž jednodušší skládací výstražné

➂

➁

Trojúhelník Triopan „Monopan“ byl vyvinut speciálně
pro zemědělce.

značky pro použití v interiéru.

Skládací výstražný trojúhelník „Eco-indoor“ je velmi lehký a

Triopan „Monopan“ má nápis jen na jedné straně a proto je

skladný. Vzhledem k těmto vlastnostem je ideální pro použití v

velmi lehký a lze jej snadno zatlačit do půdy. Délka strany tro-

místnostech, například pokud chcete upozornit na „nebezpečí

júhelníku Triopan „Monopan“ s nápisem je 50 cm a dodává se

uklouznutí„Trojúhelník „Eco-indoor“ je dodáván v obalu.

v pouzdru. Stejně jako ostatní skládací značky Triopan lze i tento

(Položka č. 310.039)

dodat s plně reflexním povrchem, ale nejsou k němu k dispozici
náhradní díly. (Symbol KRÁVA: kat. č. 300.061, symbol KŮŇ: kat.
č. 300.062)

Trojúhelník bez „deštníkového„ mechanismu, místo něj je použit
jednoduchý pružinový mechanismus se slabými trubkami, velmi

Trojúhelník bez „deštníkového„ mechanismu, místo něj je použita

lehkými, takže:

jednoduchá pružina s tenkými trubkami do trojnožky, velmi lehká
• Není stabilní ve větru, s obalem a plastovými nožičkami, ideální

s nápisem jen na jedné straně, lze jej snadno zatlačit do půdy
(např. zemědělství). Délka 50 cm, s obalem. Pouze v provedení N

pro použití v interiéru (např. „nebezpečí uklouznutí“ atd.)
• Pouze v provedení N (pro použití ve dne).

(viditelné jen ve dne).

• Nelze doobjednat náhradní díly! (obal nelze použít pro FS 60).

➂

Triopan „mini“ – malý a praktický
Skládací trojúhelník Triopan 40 cm je vhodný pro rychlé použití,
když cestujete na motocyklu. Díky své malé velikosti a nízké
hmotnosti se nejmenší trojúhelník Triopan vejde všude! 40 cm
trojúhelník s deštníkovým mechanismem, v provedení N (viditelný
jen ve dne). Na vyžádání lze vyrobit i v provedení R1 nebo R2!
Délka 40 cm i s obalem! Náhradní díly k dispozici!
(Kat. č. 304.064)
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Příklady použití

Umístění ve městě
Staveniště ve dne, překážka na cestě

možnost
doplnění
možnost
doplnění

Umístění mimo město

Staveniště ve dne, překážka na cestě alternativa
alternativa

možnost
doplnění
možnost
doplnění
alternativa
alternativa

alternativa
alternativa
alternativa
alternativa
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Umístění na dálnicích

Ve dne, stavba ve středovém pruhu, dopravní zúžení ze 3 na 2 pruhy.

jako pravidlo

or

možnost doplnění
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Náš výrobní závod

Výroba v Rorschachu u jezera Constance
Triopan AG je rodinná firma, která má sídlo v Rorschachu u
jezera Constance. Klademe velký důraz na to, že naše firma
působí ve Švýcarsku a velkou část našich výrobků vyrábíme
sami. Bezpečnost práce je pro nás velmi důležitá, proto dáváme
přednost dodavatelům komerčních produktů ze Švýcarska.
Pokud to není možné, snažíme se dodržovat švýcarské normy a
podmínky, případně produkty upravovat podle nich.

Zajímalo by vás „nakouknout do zákulisí“?
Neváhejte nás kontaktovat!
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Kontaktujte nás

Možnosti
Spojte se s námi přes naše internetové stránky nebo sociální
média. V provozní době nás můžete kontaktovat telefonicky.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Prodejce:

Säntisstrasse 11

VAVA.eu s.r.o.

CH-9400 Rorschach

Krchleby 193

Švýcarsko

286 01 Čáslav

Tel. +41 71 844 16 16

Tel: +420327377419

Fax +41 71 844 16 10

Mobil: +420602426949

info@triopan.ch

Email: info@vava.eu

www.triopan.ch

www.vava.eu
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