
ZLEPŠETE BEZPEČNOST CHODCŮ A DOPRAVY!

SILNIČNÍ DLAŽBA COMCON CUBE PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
JE BEZPEČNÉ, KVALITNÍ A DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ.

✘  Nikdy nekončící, opakované natírání.

✘  Rychlá degradace při změnách teplot, vlhkosti 
a použití chemikálií.

✘  Výrazně klouže při vlhku, mokru a mrazu.

✘  Cizorodý prvek „moderní doby“.

✘  Neustále rostoucí náklady opakovanou aplikací 
škodlivých barev.

✘  Nutná pravidelná údržba.

✘  Otěrem a rozpadem trvalé uvolňování 
škodlivin do životního prostředí.

Masarykovo náměstí, Jindřichův Hradec, realizace 2007.

Karlovy Vary – bezpečnostní přechod se  zvýšeným nájezdem.

Někde u Vás?

Někde u Vás?

Dlažba COMCON SK

12 let po realizaci bez údržby!

Nátěr kamenné dlažby
po několika měsících…

✔ Trvalé probarvení – bez jakékoliv další údržby.  

✔  Nenasákavé, odolné proti mrazu, tání, posypovým 
solím a dalším látkám.

✔  Protiskluzový povrch.

✔  Vhodné do historických částí a center. 

✔  Cena srovnatelná s běžnou kamennou dlažbou. 

✔  Žádné další náklady na údržbu.

✔  Ekologické odbourávání oxidů dusíku 
z ovzduší přímo v místě jejich vzniku.

✔  Přírodě neškodný inertní produkt.



POUŽITÍ:
■ trvalé zadláždění přechodů,

■ trvalé vyznačení vodorovných dopravních značek,

■ trvalé barevné označení parkovacích zón.

VHODNÉ PRO:
■ přechody,

■ zastávky veřejné hromadné dopravy,

■ vodorovné dopravní značení,

■ parkovací místa,

■ další realizace dle potřeb municipalit.

Použití Silničních kostek SK plně vyhovuje zákonným 
požadavkům na kvalitu a barevnost. Tím se vylučují 
případné soudní spory týkající se nedostatečného 
pokrytí bílou barvou u přechodů pro chodce při 
dopravních nehodách (musí být zřetelně obarveno 
nejméně 80% plochy, což velmi často díky stěru 
z kamenných dlažeb není).

Rozměry silničních kostek COMCON SK odpovídají 
standardním velikostem, které určují Zásady 
pro vodorovné dopravní značení, TP 133, schválené 
Ministerstvem dopravy ČR. 

COMCON® SK jsou silniční kostky v barvě bílé, 

modré, žluté a nebo dle požadavku. Jsou určené 

k trvalému vyznačení vodorovných dopravních 

značek. Svými unikátními vlastnostmi a dlouhou 

životností celkově nahrazují opakované natírání 

pruhů, přechodů, parkovacích míst a dalších 

značení. Jsou vhodné k použití pro všechny typy 

dlážděných silnic.

COMING Plus, a.s., Nad Kamínkou 1267, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, tel.: + 420 257 921 614-5, fax: + 420 257 921 742
e-mail: info@comconsystem.cz, www.comconsystem.cz, e-mail: coming@coming.cz, www.coming.cz

 vyrábí a dodává: 

Realizace Uherské Hradiště 2019.


