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Úvod 

 Spoločnosť FINSO si Vás dovoľuje osloviť aj tento rok s našou 

štandartnou ponukou určenou Vám, prevádzkovateľom lyžiarskych 

areálov. Naša filozofia je plniť Vaše individuálne požiadavky v najvyššej 

možnej kvalite v krátkych časových termínoch.      

 Tešíme sa na našu prípadnú spoluprácu. 

 Prajeme Vám dlhú úspešnú sezonu, za kolektív

     Ing. Roman BAĎURA                            

                 obchodno-výrobný riaditeľ



I.) Ochranné matrace 
 Ochranné matrace sú základným bezpečnostným prvkom a nemali 
by chýbať v žiadnom lyžiarskom stredisku. Ich hlavnou  úlohou je pohl-
covanie kinetickej energie lyžiara pri nepredvídateľnom náraze na pevnú 
prekážku ako sú stožiare lanoviek, hydranty, elektrické rozvodové skrine, 
snežné delá, stromy a pod. Ich ďaľšou úlohou je upozorniť lyžiarov na tieto 
nebezpečné miesta, nakoľko návleky sú vyrábané vo výstražných farbách.

 Matrace vyrábame v rôznych veľkostiach a tvaroch podľa konkrét-
nych požiadaviek každého lyžiarskeho strediska. 

 Obal matracov tvorí vysokopevnostná autoplachtovina z PVC-PES 
o plošnej hmotnosti 680g/m². Tento aplikovaný typ technickej textílie 
zaručuje vysokú pevnosť, nepremokavosť, farbostálosť a aj životnosť. V prí-
pade mechanického poškodenia sa  matrac jednoduchým spôsobom opraví 
a slúži svojmu účelu ďalej. Na požiadanie zákazníkov opatríme obal zipsom, 
a to suchým alebo klasickým, a v prípade poškodenia zákazník pošle na ser-
vis iba návlek. Na prednej strane matraca môže byť nalepené špeciálne re-
flexné označenie, určené hlavne pre strediská s večerným lyžovaním. Taktiež 
je možné na prednú stranu  umiestniť odnímateľnú alebo stálu reklamu. 

 Výplň matracov tvorí vysokohutná PUR pena (molitan - 42kg/m3), 
alebo PE pena, ktorá má vyššiu životnosť a je nenasiakavá. Variabilnou 
kombináciou môžme zvyšovať elimináciu kinetickej energie lyžiara v 
prípade nárazu.



I.) Ochranné matrace 

* * *  NEŠTANDARTNÉ ROZMERY A TVARY * * *

Obdĺžnikový profil L-profil U-profil Valcový profil

 Ochranné matrace  rozdeľujeme podľa tvaru na obdĺžnikový, L, U 
a valcový profil.

Obdĺžnikový profil: Je najžiadanejším z pomedzi ochranných ma-
tracov, nakoľko umožňuje variabilnú ochranu rôznych druhov prekážok. V 
ponuke máme viacero druhov výplní. Doporučujeme výšku 250cm, a v prí-
pade ochrany stožiarov aby chránil ¾ ich obvodu. Matrace sú štandartne lem-
ované po celom obvode s nalisovanými plachtovými krúžkami. Na požiadanie 
je možné zo zadnej strany navariť tunely pre laminátové tyčky a matrac tak 
môže byť použitý ako voľne stojaci kdekoľvek na svahu. Nie je problém ho 
využívať aj v letnom období, napr. ako ochrana cyklistických zjazdoviek. 
 Orientačné ceny štandartných matracov sú uvedené v tabuľkách, 
v prípade atypických rozmerov, resp. výplní sa ceny kalkujú individuálne 
podľa požiadaviek.

U a L profil: Tento typ matraca sa najčastejšie používa na 
zabezpečenie hydrantov, elektrických rozvodní, prípadne 
zasnežovacích zariadení. Vyrába sa presne v rozmeroch potrebných 
pre tento účel. Môžeme vyrobiť aj sklopný variant, a tým uľahčiť prí-
stup k rozvodom. Ceny týchto matracov sa kalkulujú individuálne.

Valcový profil: Tento druh matraca sa využíva tam, kde 
treba chrániť stožiar  po celom obvode. Najčastejšie je to   na 
detských vlekoch, značkách, stĺpoch v dráhach, kde je riziko úrazu 
najvyššie. Doporučujeme tento typ matraca používať do 15cm vnú-
torného priemeru. Ceny týchto matracov sa kalkulujú individuálne.



I.) Ochranné matrace 
 
Orientačný cenník obdĺžnikových ochranných matracov
Poznámka: Každá zákazka sa kalkuluje osobitne, s individuálnym prístupom, tento cenník je len 
orientačný.

PUR PENA - molitan Hrúbka : 10cm  65,00 €/m2

        7cm  57,40 €/m2

Klasická štandarná výplň, ktorú  tvorí vysokohutný molitan a je zákazníkmi najžiadanejší.

PEP PENA   Hrúbka :   4cm  47,00 €/m2

        
        8cm  56,00 €/m2

   
       10cm  77,95 €/m2

       13cm  86,90 €/m2

Nový typ výplne vyvinutý našou spoločnosťou pri ktorom sa využívajú rôzne profily z poly-
etylénovej peny. Rôznou kombináciou sa dajú dosiahnuť rozličné parametre absobcie kinetickej 
energie lyžiara pri náraze. 

 SKI WALL  SYSTEM
 Skiwall - dynamická bariéria, ochrana na extrémne miesta 

 Skiwall - dynamická bariéria slúži na zabezpečenie ochrany  prekážok 
na športových tratiach, najmä na zjazdovkách. Takéto prekážky môžu byť: stĺpy 
zasnežovacích zariadení, snežné delá, stožiare vlekov a lanoviek, veľké balvany, 
alebo iné umelé a prírodné prekážky, ktoré predstavujú v prípade pádu lyžiara 
veľké nebezpečenstvo ťažkého zranenia.  

 K zmierneniu rizika nárazu sa tieto prekážky najčastejšie zakrývajú mäk-
kými matracami, ktoré sú  v mnohých prípadoch nedostatočne účinné. 

 



II.) Oplotky, siete a podpery 

1.) Oplotky pre lyžiarske strediská

 Veľkým pomocníkom pri organizovaní pohybu návštevníkov stredísk 
sú oplotky, ktoré zamedzia prístup do neželaných priestorov, usmernia ly-
žiarov k vlekom, oddelia požadovaný priestor, resp. upozornia na prípadné 
nebezpečné úseky zjazdoviek. V ponuke máme viac typov, ktoré sú vyrobené 
v rôznych rozmeroch a z rôznych materiálov.

PP SIEŤOVÉ OPLOTKY – tkané, bezuzlové, vysoká životnosť

OPLOTOK 1,2 x 25m                           66,40€               Kód: 2073-100-03
sieť – tkaná z PP 2,8mm, oká 10 x 10cm, oranžová farba
OPLOTOK 1,8 x 25m                           87,00€               Kód: 2074-100-03
sieť – tkaná z PP 2,8mm, oká 10 x 10cm, oranžová farba
OPLOTOK VÝSTRAŽNÝ 1,2 x 25m PRUH   131,10€
sieť – tkaná z PP 2,8mm, oká 4,5 x 4,5cm, červená farba – žltý pruh
 
PLASTOVÉ OPLOTKY – UV stabilizované 

OPLOTOK 1 x 50m                              88,40€                Kód: 7001-03
oranžový plastový, oko 3,5 x 8,5cm
 
OPLOTKY s vpletenými tyčkami
 
SNEHOVÝ OPLOTOK  1,1 x 50m       316,30€     Kód: 7030-03   
oranžový z PE, 21ks vpletených tyčí, vzdialenosť tyčí 2,5 m
OPLOTOK 0,85 x 25m                        157,90€     Kód: 7050-03
11 vpletených tyčí , váha 4kg, vzdialenosť tyčí 2,5m
SNEHOLAM 1,1 x 50m         753,50€     Kód: 7040-01
zelený z PE, 18ks tyčí s púzdrami, 18ks lán, 36ks kolíkov  

PVC-PES  OPLOTKY - PÁSKY 

PÁSKA 4cm x atyp m                          0,40€/bm              
PVC-PES ohraničujúca vysokopevnostná páska, rôzne farby
VLAJKA 25cm x atyp m                        0,83€/bm
oranžový plastový, oko 3,5 x 8,5cm

SIGNÁLNA PÁSKA 4cm x 25 m                   35,00€

SIGNÁLNY OPLOTOK  0,25 x 18m          135,00€      
neónová farba            0,5 x 18m          188,00€    
     1 x 18m          260,00€ 
SIGNÁLNY OPLOTOK  1,25 x 10m          162,65€  
červený, žlté lemovanie, 6 tyčiek
REKLAMNÝ  OPLOTOK  atyp               16,00€/m2  
digitálne potlačená sieť ľubovoľným motívom
                  Uvedené ceny sú bez DPH



II.) Oplotky, siete a podpery 

2.) Podperné laminátové tyčky

 Na jednoduché ale hlavne bezpečné uchytenie oplotkov a sietí slúžia 
sklolaminátové tyčky s posuvnými bežcami. Pružný laminát zaručuje úplný 
ohyb pri náraze lyžiara. Aj keby sa (v extrémnom prípade) tyčka zlomila, vytvára 
rovnú plochu zlomu a teda eliminuje riziko napichnutia na ostrý hrot, ako je to 
u iných materiálov. Túto vlastnosť si zachováva v širokom teplotnom rozsahu.  
V prípade straty alebo poškodenia pri manipulácii dodávame náhradné 
bežce.

PODPERNÝ STĹPIK 1,50m x Ø10mm        6,10€
– laminátové, červená farba 1,75m x Ø10mm        6,95€ 

 1,75m x Ø15mm         7,55€

 2,00m x Ø15mm         8,63€

 2,50m x Ø15mm       9,49€
 
ATYP PODPERA – Na zakázku dodáme rôzne priemery a dĺžky.

NÁHRADNÉ BEŽCE Ø10mm                         0,33€
      

 
 
 

                  Zemné púzdra zjednodušujú kotvenie laminátových podperných 
tyčiek. Púzdro je vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele.
 
ZEMNÉ PÚZDRO                                          6,99€
– galvanicky pozinkované, zosilené 
– vhodné do každého podložia 
– bezproblémové zasunutie tyčiek 
 
 

ZÁVESNÉ RAMENO 6,00m -x Ø10-5cm    130,00€ Kód: 2158-1

Uvedené ceny sú bez DPH



II.)  Oplotky, siete a podpery  
3.) Bezpečnostné siete

Požiadavky na bezpečnostné siete pre zjazdovky určuje FIS, ktorá požado-
vala maximálu veľkosť očiek a sieť musí zachytiť lyžiara pri danej rýchlosti. 
Požiadavky na príslušné skúšky zatiaľ neexistujú a nie sú ani vytvorené 
príslušné európske normy.

Tento legislatívny nedostatok viedol vo Francúzsku k zavedeniu národnej 
normy NF S 52-106. V súlade s EN 1263-1 boli stanovené pre „záchytné siete“ 
minimálne požiadavky na schopnosť pohltenia kinetickej energie. Každá 
sieť je označená certifikačným štítkom.

BEZPEČNOSTNÉ ZÁCHYTNÉ SIETE PRE ZJAZDOVKY typ S1

siete pre tuhé stĺpiky, navlečené okrajové lano Ø12mm

PP Ø5,0 mm – ATYP 11,62€
červená/oranžová, oko: 7x7cm Kód: 1903-070-07

PP Ø5,0 mm – ATYP 7,30€
červená/,oranžová oko: 10x10cm Kód:1903-100-01

BEZPEČNOSTNÉ ZÁCHYTNÉ SIETE PRE ZJAZDOVKY typ S2

siete pre pružné stĺpiky, obháčkované okrajové lano Ø5mm

PP Ø5,0 mm – ATYP 10,95€
červená/oranžová, oko: 7x7cm Kód: 3000-070-07

PP Ø5,0 mm – ATYP 6,84€
červená/,oranžová oko: 10x10cm Kód: 3000-100-01

ZÁCHYTNÉ SIETE: FIS

PP Ø5,0 mm – ATYP 5,88€
oranžová, oko: 7x7cm Kód: 212-070-03

ZÁCHYTNÉ TROJUHOLNÍKOVÉ SIETE: FIS

navlečené okrajové lano Ø12mm

PP Ø5,0 mm  výška: 6m, šírka: 2,5m 105,89€
oranžová, oko: 7x7cm, Kód: 2065-070-03

na spodnej strane 3 upínacie oká

PP Ø5,0 mm  výška: 6m, šírka: 6m 253,93€
oranžová, oko: 7x7cm, Kód: 2067-070-03

na spodnej strane 5 upínacích očiek

 Výrobok: Skúšobný protokol:
 1903-070-07 ES-635-A
 1903-100-07 ES-634-A
 3000-070-07 ES-636-A
 3000-100-07 ES-637-A



II.)  Oplotky, siete a podpery 

4.) Ochranné siete

Pre zabezpečenie ochrany lyžiarov na svahoch  slúžia ochranné siete, 
ktoré sa dodávajú v rôznych rozmeroch, hrúbkach materiálov či veľkostí 
očiek. Siete sú vyrobené z vysokopevnostného polypropylénu, lemované 
obvodovým lanom. Nemajú certifikát proti pádu osôb, ale plnia zá-
kladné bezpečnostné  kritériá  za výhodnú cenu.

Uvedené ceny sú bez DPH

Materiál    oko              kód             farba €/m2  Použitie
      
PP Ø4mm    30x30 215-030-01 zelená        7,00 viacúčelová
PP Ø4mm    45x45             215-045-01 zelená  5,50 viacúčelová
PP Ø4mm    45x45 215-045-02 biela  5,50 viacúčelová
PP Ø4mm    45x45 215-045-04 modrá  5,50 viacúčelová
PP Ø4mm    45x45 215-045-05 žltá  5,50 viacúčelová
PP Ø4mm    45x45 215-045-06 čierna  5,50 viacúčelová
PP Ø4mm    45x45 215-045-07 červená  5,50 viacúčelová
PP Ø4mm    100x100 215-100-01 zelená  2,60 viacúčelová
PP Ø4mm    100x100    215-100-02 biela  2,60 viacúčelová
PP Ø4mm    100x100         215-100-04 modrá  2,60 viacúčelová
PP Ø4mm    100x100 215-100-05 žltá  2,60 viacúčelová
PP Ø4mm    100x100 215-100-06 čierna  2,60 viacúčelová
PP Ø4mm    100x100 215-100-07 červená  2,60 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-01 zelená  2,30 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-02 biela  2,30 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-04 modrá  2,30 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-05 žltá  2,30       viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-06 čierna  2,30 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-07 červená               2,30 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-12 zelená/biela 5,00 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-42 modrá/biela 5,00 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-45 modrá/žltá 5,00 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-62 čierna/biela 5,00 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-65 čierna/žltá 5,00 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-67 čierna/červená 5,00 viacúčelová
PP Ø4mm    120x120 215-120-72 červená/biela 5,00 viacúčelová

       Uvedené ceny sú bez DPH

akákoľvek hrúbka, farba a veľkosť očiek

* * *  NEŠTANDARTNÉ ROZMERY  * * *



III.) Detský program 

1.) Snežné klzáky

V zimných strediskách sa táto rodinná zábava stáva klasikou a vhodne do-
pĺňa aktivity vo Vašich areáloch. Využíva sa malý sklon terénu, ktorý je pre 
lyžovanie nevhodný.

Vrchný diel klzáku je vyrobený z vysokokvalitnej autoplachtoviny v rôznom 
farebnom vyhotovení podľa želania zákazníkov. Na spodnú časť je použitý 
vysoko-pevnostný PVC-PES materiál. Na vytvorenie disku využívame 
špeciálnu „autodušu“, aby bol vytvorený pravidelný ovál. Klzáky doporu-
čujeme dovybaviť sedákmi  z recyklovanej gumy obalených do návlekov, 
ktoré zákazníkov  chránia pred chladom i tvrdými  ľadovými výstupkami 
na dráhe.

 

 CENNÍK – SNEŽNÉ KLZÁKY:

 do 10 ks: 112,86€    

 11-30 ks: 107,88€

 od 31 ks: 102,90€

 sedák: 8,30€

 logo strediska: 4,15€

Uvedené ceny sú bez DPH



III.) Detský program 

2.) Letná tubingová dráha

 Lyžiarske areály potrebujú využiť aj letnú sezónu, a tak naša spoloč-
nosť ponúka umelohmotné povrchy na letné tubingové dráhy. V minulosti 
sme ponúkali klasické kartáče, ktoré sa používajú hlavne na nástupe na 
vlekoch a lanovkách. Tento rok uvádzame novinku. 

 Nový povrch má menší trecí odpor, je rýchlejšie montovatelný a 
nemá medzery, čím sa predchádza hlavne prípadným úrazom.

Okraje dráh sú samozrejme vybavené ochrannými prvkami z molitanu, 
resp. PEP peny. 
 Tento náš systém umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž.

Tubingová dráha - nová 30,80€ / m2
- plastové štvorce 23x23cm 
 - zelené, červené, biele 

         NOVINKA !!!

Kartáče  28,00€ / m2
 - zelené, červené, biele

Ochranné mantinely                                               10cm x 2m                     16,00€ / ks
- PEP mnatinel s PVC-PES obalom a očkami na uchytenie 
  

Letný klzák 149,00€ / 1ks
klzák opatrený pevným dnom 

Uvedené ceny sú bez DPH



PODKOVA                                                       262,20€
– molitan 30x30 cm, výška 160 cm, oblúková časť oddelitelná, tunely na podperné tyčky.
 
SLALOMOVÝ MOLITAN „JAKUB“         85,65€
„KVÁDER“
– molitan 70x100x10cm, detské postavičky, zvieratká /podľa vlastného výberu/ – oboj-
stranná digitálna potlač,  
po bočných stranách PE penou chránené tunely na podperné tyčky (započítané v cene).
 
SLALOMOVÝ MOLITAN „ANTON“    112,90€
„TVAROVANÝ“
– molitan 80x140x10cm, detské postavičky – obojstranná digitálna potlač, podperná  
tyčka v strede, zatavená (cena vrátane podpernej tyčky), aby pri náraze dieťaťa  
sa slalomový molitan iba pretočil okolo svojej osi a tým sa dieťa neodrazí naspäť a môže 
pokračovať v jazde.
 
ŠTART-CIEĽ                                                     212,45€ / sada
– molitanové označenie začiatku a konca detského slalomu (cena za 4ks vrátane podper-
ných lamynatových tyčiek).

SLALOMOVÝ MOLITAN  KOH-I-NOR  73,00€ / 1 ks
– detské pastelky rôznych farieb                          347,50€ / 5ks
 - Ø20 x výška 150 cm.                                         660,00€ /10ks

MOLITANOVÝ OPLOTOK                           63,00€ / 1ks
– rôznych farieb 100 x výška 120 cm x 5 cm.     315,00€ / 5ks                                                                                                     
                                                                              612,00€ / 10ks

SLALOMOVÝ MOLITAN - ZNAČKY       43,00€ / 1ks
– dopravné značky podľa vlastného výberu     205,00€ / 5ks.                                                            

- výška 135 cm                                                            390,00€ / 10ks
 
 

III.) Detský program 

3.) Detský slalom

Pre spestrenie pobytu Vašich najmenších klientov a prilákaniu celých rodín 
pre strávenie voľného času práve vo Vašom areáli, sme  pripravili nasledu-
júce detské atrakcie. Výrobky sú zhotovené z molitanu, obalené  
tzv. „autoplachtovininou“– PVC- PES materiálom. Na kotvenie sa pou-
žívajú laminátové ohybné tyčky, ktoré sa nasúvajú do tunelov, aby sa 
vylúčila akákoľvek možnosť zranenia.



III.) Detský program 

3.) Detská skladačka

MOLITANOVÁ SKLADAČKA  3D-FINSO-BUILDING SET
Skladačku sme pre Vás vytvorili inšpirovaní z detských čias, keď sme sa hrávali 
s drevenými kockami. Ponúkame Vám sadu, z ktorej sa dá postaviť napr. hrad,  
resp. Vám dodáme sadu podľa Vášho želania. V ponúkanej sade je zakalkulovaná 
zľava. 

KOH-I-NOOR „KLASIK“ - veľký set 500,00€ 
      - malý set 235,00€

  „LUX“       - veľký set 610,00€
      - malý set 290,00€

OBSAH SETU          ROZMER SET                     CENA ZA 1ks                         CENA ZA 1ks
  veľký  malý        „KLASIC“                                     „LUX“

HRANOL    „veľký“         90x30x30cm 2ks       2ks              40,80€                                       49,00€

                      „malý“         60x30x30cm 2ks                            28,90€                                        34,95€

                      „zrezaný“   60x30x30cm 2ks                           24,25€                                       29,10

KOCKA         30x30x30cm 2ks       2ks              18,60€                                      22,30

                      „zrezaná“    30x30x30cm 2ks                           15,90€                                      19,10

VALEC       „veľký“         60xØ30cm 2ks       2ks             27,90€                                       33,50

                      „malý“         30xØ30cm 2ks                          17,90€                                       24,50
IHLAN          30x30x30cm 2ks                          19,60€                                        23,50

PODKOVA„veľká“         90x45x30cm 1ks       1ks             52,80€                                        63,50

                      „malá“         60x30x30cm 2ks                          29,55€                                         35,45

OBLÚK        „malý“         30x30x15cm 2ks                           15,25€                                       18,35

                      „veľký“         60x30x30cm 1ks       1ks             25,90€                                        31,10

VLÁČIK MAŠINKA  105x30x50cm            87,30€

VAGÓN  95x30x30cm              58,25€

AUTO 50x30x135cm            99,75€

VZNÁŠADLO 30x30x85cm              51,40€

TRAKTOR 190x150x80cm      959,30€

VSTUPNÁ BRÁNA 4700x3500cm     2.411,50€           Uvedené ceny sú bez DPH

                                                                            

akýkoľvek tvar a rozmer podľa požiadaviek

* * *  NEŠTANDARTNÉ ROZMERY A TYP * * *



  SPOMAĽ - SLOW

IV.) Informačné systémy a reklama 

Ďalším dôležitým prvkom zvyšujúci bezpečnosť v strediskách je aplikácia 
informačných systémov, ako sú bannery, značky či tabule. Sú vyrábané z 
kvalitných materiálov podľa platných noriem. V prípade požiadaviek vyrobí-
me značky alebo tabule s reflexným povrchom, ktoré sú ideálne pre areály 
s umelým osvetlením.

1.) Výstražné bannery
SIGNAL MESH          180 x 100 cm           57,30€

RED MESH                  210 x 100 cm            51,20€

DIGITAL MESH         atyp                            15,00€ / m2

 

2.) Značky a tabule

MATERÁL                           Al-PU-Al                   Al-PU-Al                       PVC

HRÚBKA                             3mm                        3mm                              5mm

POVRCH                              Digitálna tlač            Reflexná fólia               Digitálna tlač

ROZMER

20x50cm                                8,30                         13,20                              7,10

◊25x25cm                             5,00                           8,20                               4,40

35x50cm                             13,00                         23,00                            12,40

50x50cm                             18,30                         33,00                            17,70

50x70cm                             28,20                         46,10                            24,80

35x35cm - STOP                9,20                         16,10                               6,70

Ø40cm                                  12,50                         21,10                             11,30

ATYP                                     71,80/m²                131,70 / m²                  70,80/m²

Uvedené ceny sú bez DPH



ENTRY

 ON YOUR

OWN

RISK !

BOARD

CROSS

VSTUP

NA

VLASTNÉ

RIZIKO !

Posledná jazda
Last run

VÝCHOD
EXIT

ZÁKAZ
VSTUPU !
NO ENTRY

VSTUP
HORE

ENTRY UP

VSTUP
CHODCI

ENTRY PEDESTRIANS Teplota
vzduchu

Vlhkosť
vzduchu

NÚDZOVÉ VOLANIE
EMERGENCY CALL

SOS

PRVÁ POMOC
FIRST AID

Centrum lyžiarskej oblasti
Center of skiing area 

ŠTART ŠTART

Nenasadať obkročmo
na kotvu

Do not straddle T - bar 

Nenastupovať
a nevystupovať

No loading or unloading 

Nenasadať obkročmo
na kotvu

Do not straddle T - bar 

Vstup
len s platným lístkom

Admittance with
valid ticket only

Otvorte
bezpečnostnú

závoru
Open safety bar

Otvorte
bezpečnostnú

závoru
Open safety bar

Pripravte sa
na výstup

Prepare to unload

Otvorte
bezpečnostnú

závoru
Open safety bar

Po 10 m vystúpte
smerom vpravo

Get off to the right
after 10 m

Otvorte
bezpečnostnú

závoru
Open safety bar

Po 10 m vystúpte
smerom vpravo

Get off to the right
after 10 m

Zdvihnite
bezpečnostnú závoru

Raise safety bar

Otvorte
bezpečnostnú

závoru
Open safety bar

Udržiavajte
rovnováhu sedačky
Keep seat in balance

Po príjazde prosím
okamžite ustúpte nabok
On arrival please step

aside immediately
 

Držte ruksak
pred sebou

Keep backpack
in front

Pri páde opustiť stopu
 

Núdzové zastavenie
Emergency stop

 

STOP

Palice držte
v jednej ruke

Keep the sticks
in one hand

Pri preprave majte
jednu nohu von z viazania

For transportation keep one
foot out of the  binding



IV.) Informačné systémy a reklama 

3.) Výroba reklamy

Riešenie individuálnych požiadaviek zákazníka formou „FULL SERVIS-u“. 

BANNERY A TRANSPARENTY 
Výroba celodigitálne potlačených PVC-PES materiálov, resp. zhotovovanie rôznofarebných 
transparentov z autoplachtovín a následný polep plotrovými fóliami.
KOMPLETNÝ FINIŠING – spájanie zváraním, lemovanie, lisovanie plachtových krúžkov.
INŠTALÁCIA –  výroba oceľových alebo hliníkových závesných rámov, 

vypínacie elastické laná a ostatné prvky.

TABULE
Potlač a polep reklamných a informačných tabúľ, resp. značiek.

SVETELNÁ REKLAMA
Návrh, výroba a inštalácia svetelných boxov.

ŠIROKOFORMÁTOVÁ DIGITÁLNA TLAČ
PAPIEROVÉ MATERIÁLY  – billboardový, poster, citylight, foto,tapety
FÓLIOVÉ MATERIÁLY  –  valcované polymerické, monomerické, liate, podlahové,

perforované okenné, backlitové
PVC-PES MATERIÁLY  – frontlit, mesh, backlit. blockout, autoplachty
TEXTÍLIE  – zástavovina, polyester, bavlna, trevira, koberce
TABULE  – PVC dutinkové a plné, hliníkové

POLEP PLOTROVÝMI FÓLIAMI
POLEP –  transparentov, PVC tabúľ, autoplachiet, 

dopravných prostriedkov, okien, dverí a pod.



V.) Doplnkový   program 

Dovybavte si svoje strediská niektorými doplnkami, ktoré Vám uľahčia 
prácu pri údržbe, ale aj chránia Váš majetok, či zvyšujú komfort a úroveň 
areálov.  

NÁVLEK na turnikety – ATYP
Pri zasnežovaní nájazdových trás pri vlekoch vzniká často problém čo s turniketmi. Jed-
noduchý návlek z PVC-PES autoplachtoviny s  odvetrávajúcimi otvormi a nie je čo riešiť. 
Návlek vyrobíme podľa Vašej  potreby, na daný typ turniketu v rôznom farebnom vyhotovení  
i s logom, či reklamou. /NOVÉ POŤAHY NA SEDAČKOVĚ LANOVKY/

ŠTARTOVACÍ BOX – ATYP
Ak organizujete lyžiarske preteky, potom sa u Vás uplatní štartovací box, ktorý vyrobíme 
vrátane konštrukcie. Môžte si vybrať typizovaný, alebo navrhneme ATYP podľa Vašich 
podkladov.
 

MATRACE POD LEZECKÉ STENY
Návrh a montáž matracov pre lezecké steny a športové areály s doskočiskami.
 
MARKÍZY – TERASY – PRÍSTREŠKY
Markízy sú našou významnou komoditou. Rozdeľujeme ich na tzv. pevné a výsuvné. Markízy 
môžu mať rozličný tvar a veľkosť, záleží na požiadavkách zákazníkov a na ponuke výrobcu.

Pevné konštrukcie (drevené a kovové) sa oplachtovávajú po predchádzajúcej konzultácií  
so zákazníkom, aby konštrukcia bola upravená a spĺňala požiadavky na vypnutie plachty. 
Ak má zákazník záujem aj o konštrukciu, vyhotovíme projekt a naši pracovníci v kovovýrobe 
vyrobia nosnú konštrukciu.

Konštrukcie výsuvných markíz odoberáme od renomovaného talianskeho výrobcu, ktorý 
ponúka vysokú kvalitu jednotlivých prvkov, širokú škálu druhov, šírok i výsuvov, čo zaručuje 
variabilitu a spĺňa aj najnáročnejšie predstavy zákazníkov. Výsuv môže byť realizovaný  
aj elektrickým pohonom. Plachtu si je možné vybrať zo širokej škály druhov a vzorov.
Reklamný polep, či digitálna potlač je samozrejmou súčasťou pri realizáciach našich markíz.
 /BOČNÉ ZÁVESY NA MARKÍZY/

ZÁVESY – TERMOZÁVESY – UPÍNACIE A KOĽAJNICOVÉ SYSTÉMY
Plachtové materiály sa veľmi často používajú na závesy či deliace steny. Priestor opticky 
rozdelia,  zabraňujú prieniku rozličným nečistotám, ale plnia aj termoizolačné požiadavky, 
čo sa týka prúdenia vzduchu.

Závesy môžeme upevňovať na koľajnicové systémy s bežcami z dôvodu jednoduchého 
posunutia závesu. Táto možnosť sa využíva hlavne pri dverných otvoroch. V prevádzkach, 
kde nie je nutné často odhŕňať závesy, resp. prekrytie priestoru je na dlhšiu dobu  
(napr. rekonštrukčné práce) používajú sa z ekonomických dôvodov lanové systémy.

U posuvných závesoch na dverách sa využíva priehľadný materiál tzv. „oknovina“, aby bola 
dostatočná viditeľnosť na druhú stranu a predišlo sa tým prípadnému úrazu. Využívajú sa 
aj pre reštauračné terasy, a tým predĺžite prevádzku,  i zároveň chránite zákazníkov pred 
zlým počasím.

V dnešnej dobe energetickej náročnosti sa čoraz častejšie uplatňujú na trhu termozávesy  
vyrobené z vysokokvalitného mrazuvzdorného materiálu. Závesný systém tvorí lišta  
s háčikmi, na ktoré sa zavesí termopás. Jednotlivé pásy sa potom prekrývajú podľa  
potreby ochrany priestoru pred únikom tepla, resp. v mraziarňach a iných potravinárskych 
prevádzkach pred únikom chladu.



V.) Hydroizolácia vodných stavieb 

Ďaľšou oblasťou, v ktorej sme získali mnohé skúsenosti v praxi sú hydroizo-
lačné práce a využitie rôznych druhov fólií v tomto segmente. Naši pracovníci 
majú napríklad absolvované školenie a získaný certifikát na hydroizolačné 
práce z materiálov od českého výrobcu – Fatra Izolfa, a. s., ale samozrejme 
sme schopní aplikovať materiály aj od iných dodávateľov podľa požiadaviek 
projektu. 

V dnešnej dobe je lyžiarske stredisko bez umelého zasnežovania odsúdené 
takmer na zánik, ale bez vody sa samozrejme zasnežovať nedá. Ponúkame 
Vám naše služby v tejto oblasti – hydroizolácia vodných stavieb, nádrží. 
V prípade že terén má veľké prevýšenie, stúpajú náklady na adekvátne 
dimenzované čerpadlo a taktiež stúpajú náklady na elektrickú energiu  
je dôležité prepočet na výstavbu vodného rezervoáru pre zasnežovacie delá 
v danej nadmorskej výške.

V prípade, že si chcete skrášliť Váš areál aj v lete, doporučujeme 
Vám výstavbu jazierka, kúpacieho jazierka či bazéna, kde okrem 
fó l i í  d o d á v a m e  a j  č e r p a d l á ,  f i l t r e ,  U V  l a m p y,  o s v e t l e n i e  
a doplnky. V zimnom období fólia môže pomôcť pri  „výrobe“ klziskovej 
plochy, ktorou určite potešíte Vašich návštevníkov.
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