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Znaki za označitev vozil s katerim se
prevaža skupina otrok: »prevoz otrok«
Table so namenjene označevanju vozil s katerimi se prevaža skupina otrok. Nudimo jih v
dveh dimenzijah in sicer: 400 x 400 in 250 x 250 mm in v več izvedbah:

Poklopna tabla
Izdelana je iz aluminijaste osnove, ki je
prevlečena z visoko odbojno oranžno folijo
3M, ki zagotavlja odlično vidnost ponoči in
podnevi ter dobro obstojnost. Tablo se na
vozilo pritrdi s samolepilnimi 3M trakovi,
zapira in odpira pa se jo z zelo močnimi
industrijskimi ježki 3M, ki držijo navkljub
okoljskim in vremenskim vplivom. Tabla je
poklopna zato se z lahkoto zapre kadar se
v vozilu ne prevaža skupina otrok.

Fiksne table

400 x 400 mm
250 x 250 mm

Izdelane so iz aluminijaste
osnove, ki je prevlečena z visoko
odbojno oranžno folijo 3M,
ki zagotavlja odlično vidnost
ponoči in podnevi ter dobro
obstojnost.
Nudimo jih v dimenzijah: 400 x
400 mm in 250 x 250 mm.

Magnetne table

400 x 400 mm

Izdelane so iz magnetne osnove,
ki je prevlečena z visoko odbojno
oranžno folijo 3M, ki zagotavlja
odlično vidnost ponoči in podnevi,
magnetna osnova pa omogoča
lahko odstranitev. Priporočamo, da
je površina kamor se tablo namesti
popolnoma čista in suha.
Nudimo jih v dimenzijah:
400 x 400 mm in 250 x 250 mm.
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400 x 400 mm
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250 x 250 mm

Table za označevanje težkih in dolgih vozil –
Standard ECE 70.01
Table za označevanje težkih in dolgih vozil so izdelane iz aluminijaste osnove na katero
je nalepljena 3M visoko svetlobno odbojna folija. Tehnologija izdelave zagotavlja
visoko trajnost in obstojnost. Table so homologirane in dosegajo ter presegajo vse
zahteve standarda ECE 70.01.

Težka vozila
dimenzija: 130 x 565 mm,
pakirane so v parih (L+D)
130 x 565 mm

Dolga vozila
dimenzija: 195 x 565 mm,
pakirane so v parih (L+D)
195 x 565 mm
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Table in nalepke za označevanje počasnih vozil –
Standard ECE 69.01
Trikotna tabla ali nalepka ECE 69.01 sta namenjani označevanju počasnih vozil do 40
km/h. Oba izdelka sta trikotne oblike in imata prisekane vogale. Tabla je izdelana iz
aluminijaste osnove na kateri sta dve vrsti folije 3M. Notranje fluo oranžno jedro zagotavlja odlično vidnost ob zmanjšani vidljivosti v megli, dežju ter mraku. Rdeča obroba,
ki je visoko svetlobo odbojna zagotavlja odlično vidnost ponoči. Nalepka je samolepilna in izdelana enako kot tabla, le da je brez aluminijaste osnove.
Tabla je homologirana in dosega ter presega zahteve Standarda ECE 69.01.

Trikotna tabla
dimenzije: 360 x 460 mm.

360 x 460 mm

Trikotna nalepka
dimenzije: 360 x 460 mm.
360 x 460 mm

Nosilec table ECE 69.01 za počasna vozila (kpl)
Nosilec table je namenjen za pritrditev trikotne table ECE 69.01 na delovne stroje.
Izdelan je iz pocinkane pločevine. Omogoča lahko prestavljanje med delovnimi stroji.

Nosilec table
komplet vsebuje:
• 1 nosilec,
• 3 objemke
• 1 zaskočko.
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Table za označevanje širših traktorjev,
priključkov in delovnih strojev –
Standard DIN 11030
Table različnih dimenzij so namenjene označevanju v prometu izpostavljenih delov
vozil, kot so npr.: širši traktorski priključki, gradbena mehanizacija, izredni prevozi
širokih in dolgih predmetov izven gabaritov vozila. Table imajo aluminijasto osnovo,
na katero je nalepljena svetlobno odbojna 3M folija. Skladne so s slovenskimi in
evropskimi predpisi in dosegajo ter presegajo zahteve standarda DIN 11030.

Enostranske table
dimenzije:
• 423 x 423 mm,
• 423 x 282 mm,
• 282 x 282 mm.
Pakirane so v paru (L+D),
razen table dimenzije
423 x 423 mm, ki pa je
pakirana tudi kot kos.

423 x 423 mm

282 x 282 mm

423 x 282 mm

Dvostranske table
dimenzije:
• 423 x 423 mm,
• 423 x 282 mm
• 282 x 282 mm.
Pakirane so v paru (L+D),
razen table
dimenzije 423 x 423 mm,
ki pa je pakirana tudi kot
kos.

423 x 282 mm
423 x 423 mm

282 x 282 mm
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Trakovi za označitev obrisa vozil Standard ECE 104
3M trakovi širine 55 mm so namenjeni označevanju obrisa tovornih vozil in prikolic.
Uporaba trakov je v Sloveniji obvezna, prav tako tudi v večini evropskih držav. Izdelek
dosega in presega zahteve standarda ECE 104.
Nudimo dve vrsti trakov in sicer trakove za trde površine in trakove za mehke površine
(segmentni trak). Obe vrsti trakov lahko naročite v treh barvah: v beli, rumeni in rdeči.

Trakovi za trde površine
Na voljo v treh barvah: v beli, rumeni in rdeči.
Dimenzije trakov: 55 mm x 50 m (rola).

55 mm x 50 m
55 mm x 50 m

55 mm x 50 m

Trakovi za za mehke površine (segmentni trak)
Na voljo v treh barvah: v beli, rumeni in rdeči.
Dimenzije trakov: 55 mm x 50 m (rola).

55 mm x 50 m
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55 mm x 50 m

55 mm x 50 m

Table za označevanje vozil v cestnem prometu,
ki prevažajo nevarno blago - ADR table
Table so namenjene označevanju vozil, ki prevažajo nevarno blago. Izdelane so iz aluminijaste osnove, ki je prevlečena z visoko odbojno oranžno folijo 3M. Izdelana so v skladu z zakonodajo in imajo vtisnjene različne številke nevarnosti in UN številke. Te table
so v fiksni izvedbi. Nudimo pa tudi poklopno tablo brez vtisnjenih številk.

Fiksna tabla
Dimenzija: 400 x 300 mm.

400 x 300 mm

Poklopna tabla
Dimenzija: 400 x 300 mm.

400 x 300 mm
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Table za označevanje vozil na katerih se
usposabljajo kandidati za voznike motornih vozil
in vozil pri vožnji s spremljevalci – »L« tablice
• zelena »L« tablica (aluminijasta ali magnetna) se uporablja za označitev vozil pri
vožnji s spremljevalci
• modra »L« tablica (aluminijasta ali magnetna) se lahko uporablja za označitev vozil
na katerih se usposabljajo kandidati za voznike motornih vozil

Fiksne table
Fiksna tablica je izdelana
iz aluminijaste osnove,
prevlečena je z odbojno
folijo na katero je aplicirana
bela črka »L«.
Dimenzija: 180 x 180 mm.

180 x 180 mm

Magnetne table
Magnetna tablica je izdelana
iz magnetne osnove,
prevlečena je z odbojno
folijo na katero je aplicirana
bela črka »L«.
Dimenzija: 180 x 180 mm.

180 x 180 mm
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Troznak oz. zložljiv znak se uporablja za
posredovanje nujnih obvestil udeležencem
v cestnem prometu.

Slika je simbolna.

Na znaku so lahko natiskani razni znaki za opozorila, za nevarnost in druga obvestila s
katerimi se udeležence v prometu opozarja na trenutne izredne razmere in pripomore
k zagotavljanju večje varnosti udeležencev v prometu. Uporabljajo ga lahko policisti,
gasilci, komunalni delavci, z njimi pa se lahko označijo tudi šolske poti, območja
opravljanja kolesarskih izpitov, organiziranega lova in podobno.
Jekleno ogrodje zagotavlja odpornost na korozijo in poškodbe, njegova zasnova pa
omogoča enostavno uporabo. Ogrodje prekriva impregnirano UV odporno platno, ki je
potiskano z opozorili po željah uporabnikov.
dim. platna: 650 mm.
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Nudimo tudi razne opozorilne table
in reklamne napise
Opozorilne table

340 x 220 mm

425 x 284 mm

340 x 220 mm

340 x 220 mm

Reklamni napisi

520 x 120 mm

344 x 82 mm
300 x 82 mm
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