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Unikátní česká technologie pro čisté ulice
a městský mobiliář
SPECIÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI PRYSKYŘIC,
PLASTŮ A INERTNÍCH PŘÍMĚSÍ
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KLÍČOVÉ VÝHODY SYSTÉMU ANTIPLAKÁT
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ÚČINNÉ ZAMEZENÍ VÝLEPU PLAKÁTŮ

Patentovaný systém Antiplakát kombinuje jedinečné
vlastnosti nátěrových hmot a inertních materiálů. Tím
dochází k vytvoření speciálního povrchu, na který nelze
dlouhodobě vylepovat plakáty.

ŠIROKÁ POUŽITELNOST

Systém dokáže efektivně chránit kompletní rozsah
všech městských zařízení jako jsou veřejná osvětlení,
signalizační zařízení, rozvodné skříně, kamenné
i betonové plochy.
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UKÁZKA SPECIÁLNÍ APLIKACE SYSTÉMU ANTIPLAKÁT

2
4

DLOUHODOBÁ DVOJÍ OCHRANA

Technologie Antiplakát poskytuje nejen ochranu před
nelegálním výlepem, ale současně antikorozní ochranu
podkladových ocelových konstrukcí včetně vysoké
odolnosti proti chemickým a povětrnostním vlivům.

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
A EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Aplikace poskytuje městům více jak 10-ti letou životnost
a ochranu. Díky těmto vlastnostem šetří městům náklady
na údržbu a čištění všech veřejných zařízení.

APLIKACE NA KAMENNÝ HLÁVKŮV MOST V PRAZE

Hlavní město Praha řeší problémy s údržbou a ochranou nejen veřejného osvětlení, signalizačních
a trakčních zařízení, ale i s ochranou historických budov a mostů. Výzvou pro technologii Antiplakát
byla poptávka dlouhodobé ochrany kamenného Hlávkova mostu v Praze před nelegálním výlepem.

před

po aplikaci

Vzhledem k tomu, že bylo nutné zachovat původní vzhled mostu, byl využit transparentní systém
Antiplakát aplikovaný speciálně upraveným nátěrem ELASTCOM AUREL, který obnovil původní
historický vzhled mostu a zamezil dalšímu znečišťování nelegálním výlepem.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ROZVODNÉ SKŘÍNĚ

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

NAŠI KLIENTI

KONTAKTY
IZOL-PLASTIK s.r.o.
Gajdošova 16
615 00 Brno
Česká republika

TRAKČNÍ VEDENÍ

Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

+420 737 008 008
+420 548 530 048
info@izolplastik.cz
www.izolplastik.cz

NAŠE CERTIFIKACE
•
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•
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Certifikát ISO 9001:2009 managementu jakosti
Certifikát ISO 14001:2005 environmentální management
Politika ISM: Zabezpecení kvality životního prostredí
Certifikáty výrobků IZOL-PLASTIK

