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POPIS VÝROBKU 

Betónové tvarovky v tvare  L-profilu z prostého betónu vib-

rolisované. 

VHODNOSŤ POUŽITIA 

Toto krajové riešenie je ideálne pre dlhé rovinky a kombi-

nuje výhody dvoch produktov v jednom. Tento L-obrubník 

uľahčuje kosenie trávnika, okrem toho oddeľuje výškovo 

záhon od trávnika a jeho inštaláciu každý hravo zvládne. 

S oblúkovou a rovnou hranou ponúka tento produkt 

k dispozícii 2 varianty osadenia. 

PREDNOSTI VÝROBKU 

 jednoduchý, efektný vzhľad 

 nízka hmotnosť, ľahká manipulácia 

 vysoká pevnosť 

 univerzálnosť použitia 

 hospodárnosť a trvanlivosť 

 ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Tvárnica L - Obrubník 

Dĺžka [mm] 300 ±5 

Šírka [mm] 165 ±2  

Výška [mm] 150 ±2 

Hrúbka steny [mm] 40 ±2 

Hmotnosť [kg/ ks] 6,8 

Spotreba [ks.bm] 3,33 

Farba sivá, grafitová, červená 

Povrch - drsný, odolný proti oderu 

Raster - 30 cm; 

Pohľadová hrana 1- oblá, polomer 1,9 cm 

Pohľadová hrana 2- so skosením 

Delenie - rezaním 

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

 presnosť a rozmerové tolerancie  (STN EN 1340) 

doržané deklarované rozmery a tolerancie 

 trvanlivosť  a mrazuvzdornosť  (STN EN 1340) 

splnená - odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam 

 pevnosť v ťahu pri ohybe  (STN EN 1340) 

splnená 

 nasiakavosť   (STN EN 1340):  splnená 

 odolnosť voči obrusovaniu a voči šmyku 

splnená; (STN EN 1340) 

 kvalita betónu  (STN EN 206-1) 

- betón C25/30 
  

 

TVAR VÝROBKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKÚŠANIE, KVALITA 

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade 

s normou ISO 9001: 2015. 

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade 

s európskymi harmonizovanými normami a deklarované 

vyhlásením o parametroch. 

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne za-

bezpečované skúšobňou Premac a externými certifikova-

nými skúšobňami. 

SPÔSOB DODÁVANIA 

Množstvo [ks/pal] 72 

Hmotnosť [kg/pal] 515 

Tvarovky je možné dodávať kusovo, aj na paletách. Palety 
sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 15% amortizácia. 

SPÔSOB KLADENIA 

L-Obrubník sa kladie do štrkového lôžka. Na kladenie sú 

k dispozícii 2 varianty. 

1. Pohľadová hrana oblá, polomer 19 mm 

2. Pohľadová hrana rovná so skosením 5 mm 

VÝROBNÉ ROZMERY  

 


