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FLOM H500
MOBILNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Určena k usměrnění toku vody a odklonění 
přílivové vody při povodních a přívalových 
deštích.

Jednoduchá montáž i demontáž. 

Nízká hmotnost dílů.

Nepotřebuje spodní stavbu, je lehce přenosná 
a stát může na různorodém terénu 
(tráva, štěrk, asfalt, i ve vodě).
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OVĚŘENÁ KVALITA
Zábrana prověřena zátěžovými zkouškami proti nárazu 
přívalových vln i plovoucích předmětů. Certifikováno 
a odzkoušeno v laboratorních i reálných podmínkách.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
Není nutné řešit spodní stavbu, investice je pouze jednorázová  
- s opakovatelným použitím, ekonomickým skladováním a v 
případě kontaktu s povodňovou vodou se ekologicky nelikviduje, 
jako například pytle s pískem.

RYCHLÁ INSTALACE
Jednoduchá montáž i demontáž. Nízká hmotnost dílů 
usnadňuje manipulaci a sestavení. Zábranu je možno postavit 
na různém terénu – trávě, štěrku, asfaltu, i ve vodě.

FLOM VS. PYTLE S PÍSKEM

FLOM H500 Pytle s pískem

Celková váha bariéry: 910 kg 40 t

Objem 5 m3 30 m3

Rychlost montáže  3 osoby za 30 minut 11 osob za 5 hodin

Demontáž Postup a čas obdobný jako při montáži Časově náročná

Systém nutno omýt vodou a uskladnit
Ekologická likvidace kontaminovaného 
písku a pytlů

Pouze ekologická likvidace fólie Pravděpodobná potřeba těžké techniky

Životnost Opakované použití Jednorázové použití

Investice Jednorázová investice Opakovaná investice (pytle a písek)

FLOM vs. pytle s pískem o délce 100 m a výšce 0,5 m - uvedené údaje jsou pouze přibližné
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DESKY

Jsou vyrobeny z pozinkovaného 
plechu, nerezové oceli nebo 
hliníkové slitiny (EN AW 5754) 
odolávající mořské vodě.              
Pro jednoduché a rychlé spojování 
jsou desky opatřeny spojovacími 
zámky FLOM.

DOSEDACÍ PATKA (DRAPÁK) 

Dosedací patka zajišťuje stabilitu 
celé zábrany na různých površích a 
je přizpůsobivá terénu.

ZATĚŽOVACÍ ŘETĚZ

Je použit jako závaží. Po rozvinutí 
fólie se na ní řetěz položí a tím 
zabrání jejímu vzedmutí po přícho-
du vody. Řetězy se spojují v jeden 
pomocí oválných karabin.

ZAJIŠŤOVACÍ KLIP

Slouží k připevnění folie.

FÓLIE

Chrání před podemletím zábrany, 
na dolní části je zatížena řetězy 
a hlínou a na horní části je ke 
konstrukci přichycená zajišťovacími 
klipy. Jedná se o jediný komponent 
systému, který je určen pouze k 
jednorázovému použití.

TYČ KOTEVNÍ

Zabraňují posunu zábrany vlivem 
tlaku vody působící na zábranu. 
Zatloukací kotva používá také k 
zajištění zatěžovacího řetězu.

ZAKONČOVACÍ DÍL

POPIS PRODUKTU

Zakončovací díl

Deska rovná Deska - kout

Deska - roh

SPOJOVACÍ ZÁMEK ZAKONČENÍ 
NA ZEĎ

Směr vody
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USKLADNĚNÍ
Všechny komponenty jsou navrženy tak, aby jejich uskladnění bylo ekonomické. Celý systém je možné převážet a přímo 
dopravit samostatně na speciálních paletách, dřevěných paletách nebo ve skladovacích kontejnerech na potřebná 
místa instalace. Na jednu speciální paletu lze uskladnit až 46 ks rovných desek, ze kterých lze sestavit 65 běžných metru 
bariéry.  

ÚDRŽBA
Po použití není třeba zábranu ekologicky likvidovat,
ale pouze omýt čistou vodou a znovu uskladnit.

RÝCHLÁ INSTALACE V ŠESTI KROCÍCH

Spojení desky s 

dosedací patkou

Napojení sousední 

desky pomocí 

speciálních zámků FLOM

Připevnění fólie k horní 

hraně zajišťovacím 

klipem a v dolní 

části zatížení pomocí 

zatěžovacího řetězu.

Skladování v kontejneru Skladování na paletě

Instalace systému FLOM H500
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VÁHY DÍLŮ PODLE MATERIÁLU

HLINÍK

Deska – rovný díl 13 kg

Rohový / koutový díl 30° 8 kg

Rohový / koutový díl 45° 8 kg

Rohový / koutový díl 90° 10 kg

POZINKOVANÁ OCEL

Deska – rovný díl 26 kg

Rohový / koutový díl 30° 16 kg

Rohový / koutový díl 45° 15 kg

Rohový / koutový díl 90° 20 kg

NEREZ

Deska – rovný díl 26 kg

Rohový / koutový díl 30° 16 kg

Rohový / koutový díl 45° 15 kg

Rohový / koutový díl 90° 20 kg

500 mm

Maximální výška vodního sloupce 500 mm

Rozměry (délka × výška × šířka) 1565 × 935 × 455 mm

Rohový/ Koutový díl (délka × výška × šířka)

30° 995 × 890 × 420 mm

45° 950 × 900 × 450 mm

90° 1000 × 940 × 500 mm

Materiál

pozinkovaná ocel (FE Zn)

hliníková slitina (EN AW 5754 H22)

nerezová ocel (316 L)

Množství běžných metrů systému na jedné paletě 65 m (46 ks rovných desek)

Stohovatelnost palet max. 2 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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Další nabízená řešení protipovodňové ochrany:

Protipovodňový systém je ideálním řešením pro kraje, města nebo povodí řek. Uskladnění 

v kontejnerech nebo na systémových paletách umožňuje rychlou aktivaci podle aktuální 

potřeby v ohrožených oblastech. FLOM je také vhodný pro záchranné složky, případně pro 

průmyslové podniky a sklady.

Sestavený systém FLOM H500, kdy chrání před vodou

Testování v našem testovacím kanále Sestavování systému
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