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Bar ié ra  PRO3 – montážní  postup
Bariéry PRO3 jsou dodávány na paletě ve 
formě naplocho složených klecí. Základní 
jednotku tvoří řada 5 spojených klecí o cel-
kovém rozměru 5 x 1 x 1 m. Jednotku dones-
te na místo, postavte a roztažením jednotky 
dojde k rozevření jednotlivých klecí a jejich 
stabilizaci.

Další jednotku postavte těsně k poslední 
kleci a postup opakujte. Krajní klece sou-
sedních jednotek propojíte spojovacím drá-
tem, který zasunete svisle do spirály v ro-
zích klecí.

Před plněním klecí je nutné zajistit, aby pře-
sah geotextílie u dna klece byl zasunutý pod 
dolní hranou klece dovnitř. Při následném 
plnění bariéry materiálem je nutné po nasy-
pání cca 20–30 cm zhutnit dno (ušlapáním) 
a tím dojde k utěsnění dna klece.
Toto je nezbytné pro správnou funkci proti-
povodňové bariéry!

Následně pokračujte v plnění bariéry s prů-
běžným hutněním materiálu, až dojde k na-
sypání celého prostoru klecí.

* palety nelze stohovat  ** jednotka – 5 spojených klecí
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Pro vysypání klecí se používá 
speciální konstrukce X-Kit, kte-
rá umožní zdvižení bariéry a vy-
sypání materiálu. X-Kit zajišťuje 
bezpečnou manipulaci a zabrání 
poškození konstrukce klecí. Pro 
zdvih konstrukce se doporučuje 
jeřáb, bagr nebo vysokozdvižný 
vozík.
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INFORMACE PRO PŘEPRAVU NA PALETÁCH *
rozměr jednotky

PRO3 **
počet jednotek 

na paletě
celková délka

bariéry výška šířka délka hmotnost

5 x 1 x 1 m 20 100 m 1,80 m 1,15 m 1,15 m 1.130 kg Jiří Uher
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