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ACROVYN OCHRANA STĚN A DVEŘÍ

Acrovyn® Nárazové madlo
(Madlo/Nárazové svodidlo)

Elegantní a ergonomicky navržený výrobek, který
kombinuje madlo a nárazové svodidlo Acrovyn
poskytuje ochranu proti nárazu a zároveň podporu
chodců ve veřejných prostorách. Jsou k dispozici v
různých stylech, aby vyhovovaly estetickým a funkčním
požadavkům, a požadavkům legislativy.
Probarvené, texturované potahy
skrývají následky poškození
nárazem nebo oděru a snadno se
čistí.
Horní části zábradlí u některých
modelů mohou být specifikovány v
kontrastní barvě pro vizuální
vedení.
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POUŽITÍ:
• Chodby s přístupem pro pěší a
pravidelným pohybem vozíků
• Vestibuly a výtahy
• Manipulační oblasti s
požadavky na madlo a i nárazové
svodidla
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HRB-20 Nárazové madlo kombinace s
kontrastními barvami krytu
Viz. Strana 86

2

2mm Acrovyn hladký povrch
Viz. Strana 34
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SO-50 kryty rohů
Viz. Strana 67
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HRB-4C Nárazové madlo
Viz. Strana87
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SM-20 Kryty rohů
Viz. Strana 64

Hand/ Crash Rails

HRB-20
Kryt zábradlí Acrovyn poskytuje
teplé a pohodlné uchopení.
Pro vizuální vedení lze specifikovat
kontrastní barvu madla.
Kryt nárazové kolejnice se při
nárazu prohne. Texturovaný
povrch pomáhá
minimalizovat vzhled
škrábanců a oděrek.

Držák Quick Lock pro
rychlou instalaci a snadnou údržbu.
Další podrobnosti viz strana 89.
Kontinuální hliníkový držák
vybavený gumovým
těsněním absorbuje energii
nárazu a rozptýlí ji po celé
délce.
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Rozměry
HRB-20

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Výška: 143mm
Provoz: Vysoké zatížení
Strana 86

HRB-4C

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Výška: 140mm
Provoz: Velmi vysoké zatížení
Strana 87

HRB-35

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Výška: 89mm
Provoz: Vysoké zatížení
Strana 88

HRB-50N

Acrovyn PVC-Free

Výška: 220mm
Provoz: Vysoké zatížení
Strana 90

HRBW-50N

Timber

Acrovyn PVC-Free

Výška: 220mm
Provoz: Vysoké zatížení
Strana 91

www.c-sgroup.co.uk/133

ACROVYN NÁRAZOVÉ MADLO / 4

5 / ACROVYN OCHRANA STĚN A DVEŘÍ

A C R O V Y N®

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

HRB-20 Nárazové madlo
143 mm vysoké nárazové madlo poskytující podporu chodcům a ochranu proti nárazu při
silném zatížení. Pro zajištění vizuálního kontrastu lze použít dvě barvy.
Quick Lock

Vysoké zatížení

• Pohodlné madlo k dispozici v
plných barvách a moderních
povrchových úpravách

Dvoubarevné

QUICK LOCK

www.c-sgroup.co.uk/134

ANTI-LIGATURE

76

76

38

• Dvě barvy lze použít pro vizuální
kontrast nebo ve schématech
hledání cesty
• Nárazuvzdorný kryt nárazové lišty
přes souvislý hliníkový držák a
nárazník pro účinnou ochranu proti
poškození

38

143

143

• Držáky Quick Lock pro rychlou
instalaci a snadnou údržbu
• Antiligaturní varianta s
kontinuálním, práškově lakovaným
hliníkovým držákem

QUICK LOCK

ANTI-LIGATURE

Acrovyn

HRB-20

HRB-20AL

Acrovyn PVC-Free

HRB-20N

HRB-20ALN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÉLKY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

Barva: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)

• Koncovky s funkcí Quick Lock

Barva: Acrovyn Handrail only
(12) - Dřevo, kov a beton

• Držáky Quick Lock (standardní)

Povrch: Jemné zrno

• Vertikální ozdobné lišty
(volitelně) – černá (standardní)
nebo světle šedá

• Acrovyn skladem v délce 4,0bm
• Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
• Upevnění konzoly max. 800 mm
osové vzdálenosti; doporučuje se
upevnění pomocí hmoždinek
nebo chemickými kotvami

BARVA & POVRCH

Viz. vrokovník na straně 151-152.
C - S G R O U P. CO. U K

PRODUCTOVÝ KÓD

• Vnější rohy

• Antiligátorové držáky (volitelné)

A C R O V Y N®

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

HRB-4C Nárazové madlo
140 mm vysoká nárazové madlo v klasickém plochém profilu, která nabízí ochranu proti
silnému nárazu a podporu mobility osob.
Quick Lock

• Pohodlná horní část madla
• Volně plovoucí potah se při
nárazu prohne a neutralizuje jeho
sílu
• Nepřetržitý polštář tlumící nárazy
pro zvýšenou ochranu proti
nárazu
• Držáky Quick Lock pro rychlou
instalaci a snadnou údržbu
• Antiligaturní varianta s
kontinuálním, práškově
lakovaným hliníkovým držákem

BARVA & POVRCH
Barva: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)
zrno

Povrch: Jemné zrno

Viz. vzorkovník
na straně 151-152.

www.c-sgroup.co.uk/371

Velmi vysoké zatížení

QUICK LOCK

ANTI-LIGATURE

76

76

38

38

140

140

PRODUCT CODES

QUICK LOCK

ANTI-LIGATURE

Acrovyn

HRB-4C

HRB-4CAL

Acrovyn PVC-Free

HRB-4CN

HRB-4CALN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÉLKY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

• Koncové uzávěry
• Vnější rohy
• Držáky Quick Lock (standardní)
• Antiligátorové držáky
(volitelné)
• Vertikální ozdobné lišty
(volitelně) – černá (standardní)
nebo světle šedá

• Acrovyn skladem v délce 4,0bm
• Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
• Upevnění konzoly max. 800 mm
osové vzdálenosti; doporučuje se
upevnění pomocí hmoždinek
nebo chemickými kotvami
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Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

HRB-35 Nárazové madlo
89 mm vysoké nárazové madlo ve stylově zakřiveném designu nabízí pohodlné uchopení
a ochranu proti vysokému zatížení s minimálním vizuálním dopadem.
Quick Lock

www.c-sgroup.co.uk/6865

Vysoké zatížení

• Pohodlná horní část madla

QUICK LOCK

• Volně plovoucí, zakřivený design
krytu se při nárazu ohne a
neutralizuje jeho sílu

76
38

• Volitelná svislá akcentní lišta na
spoji mezi koncovkou a krytem
• Držáky Quick Lock pro rychlou
instalaci a snadnou údržbu

BARVA & POVRCH
Barva: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)
Povrch: Jemné zrno
Viz. vzorkovník
na straně 151-152.
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89

PRODUCT CODES

QUICK LOCK

Acrovyn

HRB-35

Acrovyn PVC-Free

HRB-35N

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÉLKY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

• Koncovky s funkcí Quick Lock
• Vnější rohy
• Rychloupínací držáky
• Vertikální ozdobné lišty
(volitelně) – černá (standardní)
nebo světle šedá

• Acrovyn skladem v délce 4,0bm
• Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
• Upevnění konzoly max. 800 mm
osové vzdálenosti; doporučuje se
upevnění pomocí hmoždinek
nebo chemickými kotvami

A C R O V Y N®

QUICK LOCK™ pro Nárazové madlo
Díky robustnímu a efektivnímu upevňovacímu systému CS je instalace nárazových madel
Acrovyn jednoduchým a čistým procesem.
HRB-20

HRB-4C

HRB-35

JAK TO FUNGUJE?
Jedinečný vačkový zámek na držáku se jednoduše zasune do zadní části
držáku a profil se uzamkne nebo odjistí otočením klíče. To umožňuje
rychlejší instalaci, ale také umožňuje rychlé odstranění za účelem údržby,
aniž by byla narušena integrita upevnění na stěnu.

Profily HRB-20 a HRB-35 mají také
koncovky Quick Lock, které
umožňují rychlou montáž profilu
bez nutnosti vrtání otvorů pro
upevnění koncovek.

VÝHODY :
• Už žádné vrtání otvorů do
držáku
• Již žádné problémy se
zarovnáním součástí

• Umožňuje předmontáž držáku,
krytu a koncovek mimo místo
instalace
• Umožňuje snadnou údržbu
• Nabízí dlouhodobé úspory

• Snadné umístění a
připevnění držáku

www.c-sgroup.co.uk/3055
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Acrovyn PVC-Free

HRB-50N Nárazové madlo
220 mm vysoký, HRB-50N kombinuje madlo bez obsahu PVC a svodidlo na konzole z
nerezové oceli, která poskytuje podporu mobility a ochranu proti nárazu.
Vysoké zatížení

www.c-sgroup.co.uk/369

Dvoubarevné

• Ruční/nárazová kolejnice v
souladu s kodexem pro rušné
oblasti

101
40

• Ř 40 mm madlo s texturovaným
krytem přes hliníkový držák pro
bezpečné a pohodlné uchopení
• 127 mm vysoká nárazová lišta se
zakřiveným krytem přes souvislý
hliníkový držák a polštářem
tlumícím nárazy pro účinnou
ochranu proti nárazu

220
127

BS 8300
Compliant
113

• Namontováno na robustních
konzolách z nerezové oceli

BARVA & POVRCH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÉLKY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

Barva: Acrovyn PVCFree (15)

• Koncové uzávěry

• Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm

• Vnější rohy

Povrch: Jemné zrno

• K dispozici vnitřní rohy pro část
madla

• Upevnění konzoly max. 800 mm
osové vzdálenosti; doporučuje se
upevnění pomocí hmoždinek
nebo chemickými kotvami

Viz. vzorkovník na straně 152.

• Montážní konzoly z nerezové
oceli
• Svislé lemy/límce
(volitelné) - madlo: čiré; nárazová
lišta: černá (standardní) nebo
světle šedá

C - S G R O U P. CO. U K

A C R O V Y N®

Timber

Acrovyn PVC-Free

HRBW-50N Nárazové madlo
220 mm vysoká, HRBW-50N kombinuje masivní dřevěné madlo a nárazové svodidlo bez PVC na
konzole z nerezové oceli, která poskytuje podporu mobility a ochranu proti nárazu.
Vysoké zatížení

www.c-sgroup.co.uk/16725

Dvoubarevné

• Stylové nárazové madlo vyhovující
předpisům pro rušné prostory

101
40

• Masivní dřevěné madlo Ø 40 mm s
nerezovými doplňky pro bezpečné
a pohodlné uchopení
• 127 mm vysoká nárazové svodidlo
se zakřiveným krytem přes souvislý
hliníkový držák a polštářem
tlumícím nárazy pro účinnou
ochranu proti nárazu
• Namontováno na robustních
konzolách z nerezové oceli

BARVA & POVRCH
Timber*: handrail - Oak,
Beech or Maple
Dřevo je standardně dodáváno neošetřené.
Sady madel na zakázku připravené k
instalaci jsou k dispozici na vyžádání v laku
Natural, Golden nebo Walnut.

Barva: svodidlo - Acrovyn
PVC-Free (15)

220
127

BS 8300
Compliant
113

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÉLKY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

• Madlo: nerezové koncovky, vnitřní
a vnější rohy

• • Dřevěné zábradlí: liší se v
závislosti na druhu a dostupnosti

• Svodidlo: koncovky a vnější rohy

• Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm

• Montážní konzoly z nerezové oceli

• Upevnění konzoly max. 800 mm
osové vzdálenosti; doporučuje se
upevnění pomocí hmoždinek
nebo chemickými kotvami

• Vertikální ozdobné lišty pro
nárazovou lištu (volitelné): černá
(standardní) nebo světle šedá

Povrch: svodidlo - Jemné
zrno
Viz. vzorkovník na straně 151 - 152.

*Veškeré naše dřevo pochází z udržitelných zdrojů a nese certifikaci FSC nebo PEFC.
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