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Protipovodňová ochrana
Bariéry PRO-BARRIER jsou ideálním řešením 
ochrany života a majetku před přírodními živly, 
zejména pak proti povodním.

Zvýšeným rizikem povodní je ohroženo množství 
jak komerčních, tak rezidenčních lokalit, kde míru 
a rozsah rizika ovlivňuje celá řada faktorů. 

V mnoha případech jsou lokality, které byly 
dříve považovány za bezpečné vystaveny 
novým okolnostem. Většinou je k dispozi-
ci pouze minimum času na přijetí konkrét-
ních opatření na ochranu života a majet-
ku. Protipovodňové bariéry PRO-BARRIER 
je možné skladovat u kterékoliv organiza-
ce civilní ochrany, hasičského záchran-
ného sboru nebo například městskými 
firmami, zodpovědnými za úklid a údržbu 
města. V takovém případě je možné insta-
lovat protipovodňové bariéry v řádu minut 
až hodin a efektivně reagovat na přicháze-
jící hrozby a flexibilně se jim bránit.

Aktuální změny klimatu přinášejí výrazně zvýšené riziko povodní:  
vodní živel může kdykoliv během okamžiku zničit roky vaší práce  

a znehodnotit finanční prostředky investované do obnovy  
nebo rozšíření vašeho majetku.

Bariéry PRO-BARRIER splňují přísné nároky pro použití v armádách NATO a pro použití v civilní sektoru  
přinášejí všechny výhody jako je rychlost, modularita, vysokou odolnost a opakovatelná použitelnost.
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