
 

 

Vytyčovací páska 

Použití 

Vytyčovací páska je červeno-bílá nelepicí páska s kolmými nebo 
šikmými pruhy, s nápisem nebo bez nápisu. Slouží k ohraničení 
výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých 
nebezpečných míst a dalších prostorů. 

Páska "v odvinovači" je uzavřena ve vlastní krabici, z níž se přímo 
odvíjí. Práce je tak jednodušší, páska se Vám nezakutálí nebo 
náhodou nerozmotá. 

Běžně dodáváme potisk: 

• Vstup zakázán 
• Hasiči - vstup zakázán 
• Policie ČR - vstup zakázán 
• Městská policie - vstup zakázán 

Zajistíme po Vás i potisk na zakázku - s nápisem i barvami dle Vašeho přání. 

Technický popis 

Vytyčovací páska je nelepicí páska vyrobená z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) s výstražným potiskem. 

Materiál nosiče nízkohustotní polyethylen (LDPE) 
Tloušťka pásky 0,05 mm 
Barevné provedení červenobílá, jiné dle potisku 
Teplotní odolnost -5 až 50 °C 
Skladovací teplota 5 až 25 °C 
Aplikační teplota od 10 °C 

Rozměry 

Kód Popis Rozměry Balení Poznámka 

V3101 červenobílá bez potisku  75 mm x 250 m 20 ks tolerance šíře 3 % 
V3102 VSTUP ZAKÁZÁN 75 mm x 250 m 20 ks tolerance šíře 3 % 
V320x červenobílá v odvinovači 80 mm x 250/500 m 6 ks baleno jednotlivě v krabičce 
V3301 HASIČI 75 mm x 500 m 6 ks HASIČI – VSTUP ZAKÁZÁN 
V3302 POLICIE ČR 75/80 mm x 500 m 6 ks POLICIE ČR – VSTUP ZAKÁZÁN 
V3303 MĚSTSKÁ POLICIE 75/80 mm x 500 m 6 ks MĚSTSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN 
V3305 VOJENSKÁ POLICIE 75 mm x 500 m 6 ks VOJENSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN 
 
Uvedené rozměry jsou uvedeny jako typické a mohou se v rámci výrobní tolerance mírně lišit. Po dohodě 
s klientem lze některé uvedené typy realizovat v jiných šířích a návinech. Potisk vytyčovací pásky na přání lze 
realizovat v šířích 50/75/100/150 mm a v libovolném návinu od 50 do 500 metrů.
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