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Na základě dohod a smluv s výrobci nabízíme kvalitní produkty za příznivou cenu. Vzhledem
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Opravy a údržba komunikací

Vysprávky technologií za tepla SILKOT

Opravy a údržba komunikací

Stroj Silkot 70-80 využívá recyklační
metodu za tepla, díky které je trvanlivost
opraveného místa velmi vysoká.  
Opravené místo již dále NEPRASKÁ!
Předností této metody je její využití
i v zimním období při teplotách do -10°C.

Vysprávky tryskovou metodou Turbo
Tato metoda slouží k opravám lokálních poruch krytu vozovky.

Ve srovnání s běžně používanými
technologieme je CENA 2x až 2,5x
NIŽŠÍ!

Samotná technologie opravy má tři fáze:
1. zahřátí opravovaného povrchu vozovky ohřívacím sklopným čelem
2. doplnění opravovaného místa balenou (zbytková nová balená nevyužitá na stavbách)
Spočívá v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na poškozený povrch pomocí speciálního zařízení.

předehřátou na teplotu cca 160 °C
3. zhutnění povrchu vibračním válcem

Technologický postup je rozdělen do čtyř fází:
•   očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním vzduchem pod tlakem
•   postřik povrchu vozovky asfaltovým pojivem
•   nanesení vrstvy kameniva obaleného pojivem
•   posyp zastříknutého povrchu vozovky nebo nanesené asfaltové směsi kamenivem (podrcení)
Všechny tyto úkony jsou prováděny tlakem vzduchu.
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Opravy a údržba komunikací

Opravy a údržba komunikací

Asfaltové nátěry

Opravy trhlin a spár

Slouží k obnově či zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy vozovky. Nátěry jsou prováděny

Trhliny nejčastěji vznikají různou roztažností

plošně na stávající podklad. Jsou vhodné pro opravy a údržbu vozovek:

asfaltového povrchu, nerovnoměrným sedáním

• s korozí povrchu

• k prodloužení životnosti povrchu vozovek

• s jemnými nepravidelnými trhlinami

• k dosažení krátkodobé bezprašnosti krytu

• se sníženými protismykovými vlastnostmi

podkladních vrstev či zvýšeným zatížením
povrchu provozem. Oprava trhlin a spár se skládá
z několika fází. Trhliny nejprve profrézujeme a
vyčistíme stlačeným vzduchem a plynovým
hořákem od běžných nečistot. Tím také odhalíme
další mikrotrhliny v okolí. Horký vzduch zároveň
zlepší soudržnost zálivkové hmoty s podkladem.
Poté se trhlina či spára napenetruje spojovacím
postřikem a zalije trvaleplastickou modifikovanou
asfaltovou zálivkou. Poslední fází opravy je
zasypání povrchu zálivky.

V jednotlivých vrstvách používáme kamenivo prvotřídní kvality. Nátěry provádíme v počtu vrstev
dle přání zákazníka. Nejčastěji realizujeme dvouvrstvé nátěry. Asfaltové nátěry v žádném případě
nezvyšují nosnost vozovky!

ROAD REPAIR – studený asfalt
Asfalt řady REPAIR je vyroben za nejpřísnějších opatření řízení kvality, kdy je dolomitové plnivo
předsušeno v plynové sušicí tunelové peci.  Potažení kameniva bitumenovým pojivem je takové, že
nejsou viditelné žádné „skvrny“ (nepotažené kameninové pojivo) díky zavedení speciálních přísad
odpuzujících vlhkost.  Obsahuje také další přísady proti odlupování, proti oxidaci, přípravek ke zlepšení

Jednovrstvý nátěr:

přilnavosti a přípravek ke zlepšení zpracovatelnosti.
Výhody a použití produktu:
• Okamžitá oprava výtluků jakékoliv velikosti / tvaru / hloubky.
• Zasypávání kabelových vedení, kanálů a použití jako spárová výplň.

1. aplikace
asf. emulze

2. podrcení
kamenivem

• Opravy rohů, zářezů a vydrolených míst betonových základových desek.

3. zaválcování

• Obnova ploch kolem kanálových krytů, větších spár, sítových trhlin apod.
• Opravy svrchních staveb mostů a otvorů, nájezdových ramp, konstrukcí omezujících rychlost,

Dvouvrstvý nátěř:

     zpomalovacích prvků a celých povrchů vozovek.  
• Určeno pro silniční komunikace, přistávací dráhy, přístavy, dálnice, železniční desky, parkoviště,
     veřejné sítě atd.  
Asfalt není hrudkovitý, netvoří shluky, které by bylo nutné rozbíjet. Tento výrobek je snadno

1. aplikace
asf. emulze

6

2. podrcení
- hrubší

3. aplikace asf.
emulze frakce

4. podrcení
- jemnější

5. zaválcování
frakce

www.nvbline.cz

zpracovatelný pomocí zahradních hrábí při teplotě přibližně 10 až 15 °C.  Ke spojení dochází
samovolně.  Postup opravy je velmi jednoduchý a opravovaný otvor není nutné penetrovat.  
Po dokončení opravy lze tuto část vozovky ihned uvolnit pro dopravu.
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Opravy a údržba komunikací

Údržba a čištění – zametací vůz

Dopravní značení

Zametací vůz je určen pro:
•   úklid nečistot na silniční síti (v rámci pravidelné údržby i při opravách komunikací)
•   úklid místních a účelových komunikací v obcích a městech
•   úklid parkovišť, odstavných ploch nebo cyklostezek
•   úklid výjezdů techniky při zemědělské činnosti
•   úklid a čištění kanálových vpustí

Vodorovné dopravní značení

Samosběrný zametací vůz – specifikace:
•   typ FAUN ViaJet 6 na podvozku MAN

Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny

•   šířka zametání 2 m

přímo na pozemní komunikaci. Rozlišují se

•   válcový kartáč o průměru 400 mm a délce 1,5 m

na stálé a přechodné. Stálé značky svou barvou

•   sací hubice šířky 600 m   

odpovídají vyhlášce. Přechodné značení je
provedeno žlutou nebo oranžovou barvou.
Provádíme kompletní vodorovné dopravní
značení, realizujeme pásky pro nevidomé
zvýraznění přechodů ve 3D. Vodorovné
dopravní značení pokládáme barvou i plastem.
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Dopravní značení

Dopravní značení

Svislé dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Svislé dopravní značení je vyobrazeno na tabulích, panelech atd. nad úrovní vozovky.

Tento druh dopravního značení se používá při značení objízdných tras a uzavírek během prací
na pozemních komunikacích. Provádíme projekční činnost, zajišťujeme povolení na DI, KÚ, MÚ a

Podle svého významu jsou značky rozděleny do několika kategorií:

realizujeme přechodné dopravní značení včetně servisu a instalace.

•   výstražné
•   upravující
•   zákazové
•   příkazové
•   informativní

Provádíme prodej a instalaci trvalého i přechodného dopravního značení, dopravních zrcadel či světelné
signalizace. Zpracujeme pasport komunikací, vyřídíme stanovení na DI a KÚ. Náš servis zahrnuje i
projekční činnost.

Projekční činnost
V rámci našich služeb se věnujeme také projekční činnosti.
Zajišťujeme:
•   stanovení dopravního značení (opatření obecné povahy)
•   rozhodnutí o povolení uzavírky
•   rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
•   rozhodnuti o povolení připojení sjezdu
•   pasporty dopravního značení a komunikací

10
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Dopravní značení
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Dopravní značení
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Příslušenství komunikací

Všesměrová oka

Příslušenství komunikací

Díky své odrazivosti zvyšují viditelnost
objektů ve vozovce či na jejím okraji.
Osazují se do vyfrézovaných otvorů do
obrubníků.
Všesměrová oka nejčastěji aplikujeme na

Dopravní knoflíky

kruhové objezdy, ostrůvky nebo chodníky.

Vsazovaný dopravní knoflík je bezpečnostní prvek.
V noci a při nepříznivých klimatických podmínkách
(déšť, mlha) pomáhá řidiče vést, odděluje jízdní pruhy,
vyznačuje odbočovací a připojovací pruhy a mosty.

Solární oka

Skládá se z litinového korpusu a reflektoru příslušné

Solární oka využívají obnovitelnou a lehce udržitelnou zelenou energii. Byla navržena a testována

barvy.

speciálně pro evropské podnebí. Jejich provoz se plně obejde bez elektřiny. Nespornou výhodou
je nízká cena a dlouhá životnost (8 a více let), čidlo na automatické vypnutí/zapnutí pro ekonomický

Vsazovaný dopravní knoflík STIMSONITE 101LPCR

provoz a viditelnost LED ze všech úhlů.

instalujeme v těchto barvách:
•   bílá (oddělení jízdních pruhů, vyznačení okrajů)

Stoprocentně vodotěsné solární oko se lepí do speciálně vyvrtané 80 mm hluboké díry. Samotná

•   zelená (vyznačení připojovacích pruhů,

instalace je velmi rychlá (denně až 200 ks).

    odbočovacích pruhů)
Solární oka se hodí pro vytýčení trasy za šera a v noci:

•   modrá (vyznačení mostů)

•   na cyklostezkách
•   na chodnících
Více na www.dopravniknofliky.cz
nebo na www.nvbline.cz

•   v pěších zónách
•   na parkovištích
•   na příjezdových cestách
•   v přístavištích a na molech
•   v kempových oblastech
•   v přírodních rezervacích
    (díky své ekologické nezávadnosti).

Solární oka jsou vyrobena z vysoce odolného strojírenského polymeru. Po instalaci je výška solárního
oka 6 mm, proto můžou cyklisti a chodci solární oko bez omezení přejet či přejít. LED jsou dostupné
v několika barvách dle přání zákazníka. Lze si také vybrat mezi stálým světlem či blikáním.
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Příslušenství komunikací

Příslušenství komunikací

Protismyková úprava povrchu TYREGRIP

POZOR!

Výrazně zkracuje brzdnou dráhu a svou odlišnou barvou (převážně červená) pomáhá řidiče opticky
upozornit na nebezpečný nebo problematický úsek.

Tyregrip se pokládá na neporušený povrch. Na
novou živici se může aplikovat nejdříve po jednom
měsíci.  

Tyregrip tvoří dvousložkové epoxidové pojivo a bauxitové kamenivo frakce 1 – 3 mm. Tuto úpravu lze
aplikovat na všechny typy živic a betonu.

Doporučuje se:
•   na přechodech pro chodce
•   v zatáčkách
•   ve sjezdech
•   v nebezpečných úsecích

NEDOPORUČUJE SE NA
CYKLOSTEZKÁCH!

Více na www.tyregrip.cz
nebo na www.nvbline.cz
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Příslušenství komunikací

Bezpečnostní nátěry pro cyklostezky

Směrové sloupky

SIGNODUR Transparent

Provádíme projekční činnost, zajišťujeme povolení na DI, KÚ, MÚ a realizujeme přechodné dopravní

Tento materiál tvoří na povrchu dvousložkový povlak čiré umělé

značení včetně servisu a instalace.

hmoty s vynikajícími fyzikálními a chemickými vlastnostmi
a dlouhou životností.  Je určen pro označení cyklostezek, stejně
jako pro dekoraci asfaltových a betonových vozovek (nádvoří,
vstupy, atd.).

Provádíme kompletní vodorovné dopravní značení, realizujeme pásky pro nevidomé zvýraznění přechodů
ve 3D. Vodorovné dopravní značení pokládáme barvou i plastem.

Na cyklostezkách se doporučuje použití velmi stabilního
křemenného písku v červené barvě se zrnitostí 0,7 - 1,2 mm.
Pro dekorativní účely lze použít písek jiné barvy. Mohou být
použity také jiné materiály a kamenivo větší frakce.
Barvu ovlivňuje použité kamenivo, SIGNODUR transparent nemá
na zbarvení nátěru vliv.

SIGNODUR Roll
Tento dvousložkový strukturovaný plastový typ nátěru má vynikající fyzikální a chemické vlastnosti
a dlouhou životnost. Materiál je určen pro označení cyklostezek s aplikační tloušťkou 1 - 2 mm.
Aplikuje se pomocí ručního válečku. Nanesená směs se vytvrdí v průběhu 30 minut. V případě použití
na betonovém povrchu je třeba zajistit přilnavost impregnačními prostředky.

Flexibilní směrové sloupky
Tyto směrové sloupky jsou opatřeny ocelovým bodcem,
který se zabudovává do krajnice do hloubky 40 cm
zatlučením ocelového T-profilu připevněného ve spodní
části sloupku. T-profil zabraňuje vyviklání sloupku
v podélném i příčném směru jízdy.
Flexibilní směrové sloupky vydrží až 1500 ohnutí bez
poškození. Ohnutý sloupek se dá opět narovnat.  
Flexibilní sloupek je vyroben ze speciálního prohnutého
ocelového plechu. Jeho délka je 120 centimetrů a povrch
je pokrytý reflexními prvky. Tento typ směrových sloupků
znamená i určitou úsporu – jeho instalace je rychlejší a
méně nákladná (není třeba betonovat patku pro instalaci
směrového sloupku).
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Příslušenství komunikací

Silniční svodidla

Dopravní zrcadla

Jedná se o bezpečnostní zařízení u pozemních komunikací.

Používají se pro zlepšení přehlednosti a bezpečnosti v nepřehledných křižovatkách. Dle přání zákazníka

Usměrňuje vozidlo, nad nímž řidič ztratí kontrolu, tak, aby

nainstalujeme různé druhy zrcadel – kulaté, hranaté, v různých velikostech. Dopravní zrcadla jsou

nejelo mimo vozovku. Umisťujeme svodidla tam, kde je

vyráběna s přesným poloměrem zakřivení, čímž nedochází ke zkreslení na okraji zrcadel.

vedle silnice sráz nebo překážka, na mostech a estakádách,
na vnější straně zatáček, k ochraně chodníku, atd. Na
silnicích vyšších tříd se instalují často i v delších souvislých
úsecích.

Zajišťujeme několik druhů svodidel:
•   Ocelové svodidlo
•   Lanové svodidlo
•   Silniční svodidlo
•   Mostní svodidlo
•   Zábradelní svodidlo
•   Betonové svodidlo
•   Vodicí stěny

Radarové měřiče rychlosti
Měřiče rychlosti jsou obávaným výstražným prvkem, který zároveň slouží jako prevence. Odhalení
rychlosti podporuje pozornost řidiče. Měřiče rychlosti jsou přínosem k aktivní dopravní výchově
a vedou ke snížení rychlosti. Dlouhodobým působením je prokazatelně zvýšena bezpečnost na
komunikacích tam, kde by měli být řidiči zvláště obezřetní (před školami, nemocnicemi, obytnými
zónami apod.)
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Prodej materiálu

Zabýváme se také prodejem materiálu a příslušenství:
•  barvy Helios a balotina pro vodorovné dopravní značení
•   stroje pro pokládku a odstraňování dopravního značení EDCO a Titan
•   reflexní pásky Snoline na přechodné dopravní značení
•   zpomalovací prahy (včetně instalace)
•   svodidlové pásy (včetně instalace)
•   dopravní kužely
•   zálivkové hmoty
•   sloupky
•   Road repair - studený asfalt
•   patky a další příslušenství
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Sídlo:
NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716
768 21 Kvasice
Česká republika
IČ :
DIČ :
tel.:
e-mail:

Sklady:
Kvasice
A. Dohnala 143
768 21 Kvasice

Benátky nad Jizerou
U Cukrovaru 294b
294 71 Benátky nad Jizerou

26979675
CZ26979675
+420 573 332 006
info@nvbline.cz
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