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Prefabrikované rozvodne od spoločnosti Leier slúžia na 
účely chránenej a prevádzkovo bezpečnej montáže ria-
diacich systémov pre automatické závory na železniciach. 
Inovatívne produkty (ako napr. rozvodne, protihlukové 
steny) spoločnosti Leier prispievajú k efektívnej realizácii 
moderných infraštruktúrnych projektov. Tieto prefabri-
kované stavebné dielce umožňujú rýchlu a jednoduchú 
inštaláciu riadiacej elektroniky.

Oblasť využitia:
V prípade železničných priecestí so závorami umožňuje 
bezpečné umiestnenie riadiacich zariadení nevyhnut-
ných pre ich fungovanie. Vnútorné steny rozvodne sú 
vybavené vstavanými koľajničkami, ktoré slúžia na upev-
nenie elektrických skríň. Vstavané vetracie štrbiny umož-
ňujú prevetrávanie rozvodne.
Výrobcom zabudované, odolné kovové dvere sú vybave-
né bezpečnostným zámkom a chránia pred neželanými 
vplyvmi zvonku, či pred vstupom nepovolaných osôb. 
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Výhody:
• jednoduchý transport, rýchla pokládka
• montáž si v porovnaní s konštrukciami betónovanými 

priamo na stavbe vyžaduje len zlomok času
• kontrola výrobného procesu zabezpečuje 

rozmerovo presné prevedenie, prvok 
je staticky správne dimenzovaný

• medzinárodný certifikát CE

Prevedenie:
• oceľobetónová konštrukcia
• oceľobetónový kryt so skrutkovým spojom
• na vnútorných plochách sú zabudované 

koľajničky pre účely montáže elektroinštalácie
• vonkajšia plocha je vyhladená, 

zvonku i zvnútra farebný náter
• prvok sa osádza pomocou 

skrutkovacích zdvíhacích kotiev



Leier Bausto� e SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke 
alebo e-mailom: 

Váš predajca stavebného materiálu Leier:
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Rozmery:
Vnútorné rozmery: 1,5x1,5x2,24 m
Vonkajšie rozmery (s krytom): 1,8x1,8x2,69 m
Vetrací otvor: 30x30 cm
Svetlé rozmery dverí: 60x185 cm
Hrúbka steny: 8 cm
Hrúbka podlahovej dosky: 10 cm
Váha (so zabudovanými dverami a vetraním): 4190 kg


