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RODDED PREMIUM
Celopryžové přejezdové systémy ROSEHILL RAIL

CELOPRYŽOVÁ
závěrná zídka

o délce 1,8m. Jako
plnohodnotná
náhrada k závěrné
zídce z betonu.

RODDED PREMIUM
CELOPRYŽOVÝ PŘEJEZDOVÝ SYSTÉM OD ANGLICKÉHO
VÝROBCE ROSEHILL RAIL
Celopryžový přejezdový systém RODDED PREMIUM je odolná přejezdová
konstrukce vhodná nejen pro silnice s vysokou hustotou provozu. Systém je
modulový přičemž káždý modul má délku 1800 mm. Každý tento panel je
bezpečně spojen se sousedním a to za pomocí spojovacího systému Rosehill
CONNECT. Spojovací bod je pak ochráněn pryžovým krytem. Každý jednotlivý
panel přejezdové konstrukce RODDED PREMIUM může být snadno
demontován což je výhodou zejména při kontrole železničního svršku.
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MANIPULACE

INSTALACE

EKOLOGIE

s panely je velice
snadná při použití
popruhů “ ROSEHILL
LIFTING PINS “

Při vývoji přejezdové
konstrukce byl kladen
důraz na snadnou a
rychlou montáž.

Panely jsou vyrobeny z
recyklované pryže a
přispívají tím k ochraně
životního prostředí.

ROSEHILL
LIFTING PINS

Popruhy určené pro
manipulaci se všemi
typy přejezdových
panelů.

ANTI-TRESPASS
PANEL

se osvědčil jako
účinný prostředek
zamezující vstup do
kolejiště.
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Rosehill Rail je nedílnou součástí železničního
průmyslu již více než 20 let a to nám umožňuje
přinášet technická řešení vhodná pro každý typ
přejezdové a přechodové konstrukce. Přinášíme
řešení pro různé rozchody kolejnic, typy pražců,
kolejnic i uchycení. A to včetně individuálních
tvarů panelů.
Přejezdové systémy jsou RODDED PREMIUM,
BASEPLATED, PEDESTRIAN, AGRICULTURAL,
TRACK ACCESS POINT // PŘÍSTUPOVÉ MÍSTA
PRO DVOUCESTNOU TECHNIKU//.
Všechny naše přejezdové a přechodové systémy vyžadují osovou vzdálenost pražců 600 mm.

STYL 2000 spol. s r.o.
Je výhradní partner ROSEHILL RAIL pro
Českou a Slovenskou republiku.
Společnost STYL 2000 spol. s.r.o. vznikla v roce
1990 s působením především v pozemním
stavitelstí jako dodavatel zavěšených fasád. Díky
dlouholetému působení na stavebním trhu
postupně rozšířila své působení i na dopravní
stavby jako dodavatel prvků z gumového
recyklátu a to antivibračních rohoží a obložek
kolejnic ( divize RAIL ). Od roku 2015 pak
působí jako výhradní zastoupení ROSEHILL
RAIL pro ČR a SR. Pro kompletní produktové
portfolio přejezdových systémů poskytuje

proškolený tým plnohodnotné služby. Rádi Vám
pomůžeme s návrhem, projekcí a instalací
našich výrobků.
STYL 2000 spol. s r.o.
Tkalcovská 14
602 00 Brno
www.pryzoveprejezdy.cz
www.styl2000.cz
GSM: 608 95 90 09

ANTI-TRESPASS PANELY
Panely jsou fyzicky i vizuálně odstrašující prostřek proti vstupu
nepovolaných osob do míst se zvýšený rizikem urazu nebo do
zakázaných oblastí. Je to účinné řešení, které se osvědčilo jako
bezpečnostní prvek znemožňující vstup nejen do kolejiště.
Samozřejmá je snadná a rychlá montáž nevyžadující speciální
zařízení.
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