
PRYŽOVÉ 
PŘEJEZDOVÉ 
SYSTÉMY

Kompletní řešení 
“Na klíč”
Vyrobeno z gumy



Jsme největším výrobcem 
pryžových přejezdových 
systémů z Velké Británie.

Pochází 
z kolébky 

železničního 
průmyslu

Tým Rosehill Rail 
je připraven vyhovět 
všem požadavkům 
zákazníků.
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz



Jsme největším výrobcem 
pryžových přejezdových 
systémů z Velké Británie.

Pochází 
z kolébky 

železničního 
průmyslu PŘEJEZDOVÉ SYSTÉMY ROSEHILL – VÝHODY

■  Znalost a zkušenost
 Naše pryžové přejezdové systémy jsou nedílnou 

součástí železničního průmyslu již 20 let. Podpora a 

servis, který nabízíme je založen na 35leté zkušenosti 

v oblasti polyurethanových technologií a technologií 

zpracování gumy. 

■  Finanční výhody
 Bylo prokázáno, že přejezdové systémy Rosehill Rail 

jsou cenově efektivnější, než jiné modulární systémy 

 a přináší signifi kantní fi nanční úspory.

■  Řešení na míru
 Nabízíme řešení přejezdů, které jsou ušity na míru 

zadaným požadavkům. Tvar panelů lze při výrobě 

 upravit tak, aby vyhovoval libovolné geometrii 

 přejezdu, rozchodu koleje, tvaru kolejnic nebo druhu a 

typu pražců, uchycení. Pro rozdělení pražců 600 mm.

■  Všechny panely
 Rosehill Rail jsou silné, robustní a spolehlivé. Naše 

panely byly navrženy ve spolupráci s Network Rail 

(UK) pro slabý nebo silný provoz a  dosáhli jsme i 

velmi kladných výsledků v oblasti vysokorychlostních 

přejezdů.

■  Univerzální systémy
 Rosehill Rail vyrábí přejezdové panely pro jakékoliv 

křížení kolejí včetně silničních, pěších, zemědělských, 

tramvajových, křížení v depech a na soukromých 

pozemcích.

■  Jednoduchá instalace
 Naše pryžové přejezdové systémy byly navrženy tak, 

aby umožnily rychlou instalaci a tím byl zkrácen čas 

výluky a náklady na instalaci.

■  Není třeba žádné 
 speciální nářadí
 Potřebné nářadí můžeme snadno dodat. 

■  Ideální pro kontrolu
 Jednotlivé panely mohou být odstraněny v řádu 

minut, nebo vyměněny bez nutnosti odstranění 

celého přejezdu. 

■  Pevná guma – žádné náhražky
 Pryžové panely Rosehill Rail jsou vyrobeny v 

 celém průřezu z pevné gumy. Svojí tvrdostí a 

 trvanlivostí předčí jakýkoliv jiný přejezdový systém 

 v dlouhodobém měřítku. 

■  Trvanlivé produkty
 Vyrobeno ze 100 % recyklované gumy a lisováno 

 za využití naší inovativní technologie za studena, 

 která zajistí velmi dlouhou životnost a požadované 

vlastnosti.
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

SŽDC TPD…

Baseplate 
SB8 / S49/ZS4
B91-S2 / S 49 / W14
B91-S1 / UIC60 / W14
B 03 / S49 / W14
Timber/ S49 / ZS4

Rodded
B91-S2 / S 49 / W14
B91-S1 / UIC60 / W14
SB8 / S49/ZS4
B 03 / S49 / W14
Timber/ S49 / ZS4



Vysoce odolný 
úrovňový přejezdový 
systém navržený a 
vyrobený pro cesty s 
lehkým nebo silným 
provozem.

Vyvinuto ve spojení 
s Network Rail UK

Každý přejezdový panel je 
bezpečně upevněn k vedlejšímu, 

za použitií Rosehill Rail Connect systému, 
pro realizaci přejezdu. Spoj je chráněn 

gumovou zátkou. 

Pryžové panely mohou být zcela samostatně 
odstraněny , nebo vyměněny bez potřeby 

rozebrání celého přejezdu.

Použití našeho systému je celosvětové.

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz
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Přejezdový 
systém RODDED 



Stabilní produkt 
v jakémkoliv úhlu a 

za všech provozních 
podmínek. 

Každý přejezdový panel je 
bezpečně upevněn k vedlejšímu, 

za použitií Rosehill Rail Connect systému, 
pro realizaci přejezdu. Spoj je chráněn 

gumovou zátkou. 

Pryžové panely mohou být zcela samostatně 
odstraněny , nebo vyměněny bez potřeby 

rozebrání celého přejezdu.

Použití našeho systému je celosvětové.

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz
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V místech kde jsou dvě koleje 
vybaveny TAP panely je možné 

prostor mezi nimi vyplnit Baseplated 
výplňovými panely za účelem vytvoření 

souvislého gumového povrchu. 

Jednotlivé panely mohou být odstaněny a 
vyměněny v jakékoliv části přejezdu. 

Jednoduše instalovatelné přírubové 
spojovací podložky spojují jednotlivé 

panely dohromady.
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Místo pro nakolejení 
dvoucestné 

mechanizace 
(TAP)

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Jsou ideálním řešením 
pro dočasné pracovní 
přejezdy a pro místa určená 
k nakolejování dvoucestné 
mechanizace.



V místech kde jsou dvě koleje 
vybaveny TAP panely je možné 

prostor mezi nimi vyplnit Baseplated 
výplňovými panely za účelem vytvoření 

souvislého gumového povrchu. 

Jednotlivé panely mohou být odstaněny a 
vyměněny v jakékoliv části přejezdu. 

Jednoduše instalovatelné přírubové 
spojovací podložky spojují jednotlivé 

panely dohromady.
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Jsou vhodné pro 
jakékoliv řešení včetně 

dočasných, nebo trvalých 
přejezdových bodů. 



Jsou aplikovatelné na : 
Veřejných pěších cestách, na hlavních 
železničních tratích i menších cestách, 

v depech, nebo v rámci přechodu kolejí 
v komerčních objektech.

Jednotlivé panely mohou být na přechodu 
odstraněny a vyměněny a to kdekoliv v celé jeho 
délce i šíři. Jednoduše instalovatelné přírubové 

spojovací podložky spojují jednotlivé panely 
dohromady a jako celek  je BASEPLATED 
navrhnut tak, aby zabránil riziku uvíznutí 

nohy I v případě, že chodec jde po 
samotném okraji přechodu.  
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Přechody 
BASEPLATED

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Přechody pro pěší 
Rosehill Rail BASEPLATED 
jsou ideálním řešením 
pro veřejné pěší stezky 
a chodníky. Nabízí velmi 
bezpečné řešení přechodu 
pro chodce a cyklisty. 



Jsou aplikovatelné na : 
Veřejných pěších cestách, na hlavních 
železničních tratích i menších cestách, 

v depech, nebo v rámci přechodu kolejí 
v komerčních objektech.

Jednotlivé panely mohou být na přechodu 
odstraněny a vyměněny a to kdekoliv v celé jeho 
délce i šíři. Jednoduše instalovatelné přírubové 

spojovací podložky spojují jednotlivé panely 
dohromady a jako celek  je BASEPLATED 
navrhnut tak, aby zabránil riziku uvíznutí 

nohy I v případě, že chodec jde po 
samotném okraji přechodu.  
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Panely které jsou 
jednoduše a rychle 

instalovatelné, jsou 
ideální pro schválené 

pěší cesty, depa, nádvoří, 
nakládací terminály a 

překladiště, nebo v 
průmyslové vlečky. 



Úsporné řešení pro přejezdy na farmách 
a jiných komerčních prostorách. 

Jednoduše instalovatelné přírubové 
spojovací podložky spojují jednotlivé 

panely dohromady.
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Zemědělské 
přejezdy 

BASEPLATED

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Jsou ideální pro 
zemědělský provoz 
a pro přejezdy s 
lehkým až středním 
provozem. 



Úsporné řešení pro přejezdy na farmách 
a jiných komerčních prostorách. 

Jednoduše instalovatelné přírubové 
spojovací podložky spojují jednotlivé 

panely dohromady.
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Určeno pro venkovské 
oblasti, kde jsou převáženy 

zemědělská, nebo jiná 
pracovní vozidla.  



Tvar panelů lze při výrobě upravit tak, 
aby vyhovoval libovolné geometrii 

přejezdu, rozchodu koleje, tvaru kolejnic nebo 
druhu a typu pražců a upevnění stejně tak jako 
poloměru kolejí. A navíc panely lze za použití 

vyškoleného personálu individuelně 
přizpůsobit tvaru přímo na místě stavby.

Panely mohou být take vyrobeny pro různé 
( kladné i záporné ) převýšení vozovky.

Přejezdový systém Baseplated je 
vyhledávané a spolehlivé řešení. 
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Přejezdy 
BASEPLATED 
individuální

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Individuální řešení 
přejezdů je výhodou 
našeho přejezdového 
systému BASEPLATED.



Tvar panelů lze při výrobě upravit tak, 
aby vyhovoval libovolné geometrii 

přejezdu, rozchodu koleje, tvaru kolejnic nebo 
druhu a typu pražců a upevnění stejně tak jako 
poloměru kolejí. A navíc panely lze za použití 

vyškoleného personálu individuelně 
přizpůsobit tvaru přímo na místě stavby.

Panely mohou být take vyrobeny pro různé 
( kladné i záporné ) převýšení vozovky.

Přejezdový systém Baseplated je 
vyhledávané a spolehlivé řešení. 
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Kompletní řešení 
“Na klíč” Vyrobeno 

z gumy 

Panely Rosehill jsou 
vyráběny v provedeních 

odpovídajících specifickým 
požadavkům zákazníka 

a zamýšlenému 
způsobu použití.



Jednoduše adaptovatelné 
pro potřeby tramvajových zastávek, 

složitých křížení, vyhýbek a 
tramvajových dep. 

Panely Baseplated  je možné vyrobit i 
pro specifické osazení v místech s ochrannou 

kolejnicí, případně se dvěma ochrannými 
kolejnicemi až do minimálního 

poloměru koleje 25 m.
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BASEPLATED - 
Městská doprava 

a depa

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Jednotlivé pryžové 
panely mohou být na 
místě upraveny tak, 
aby se vešly do již 
existující infrastruktury. 



Jednoduše adaptovatelné 
pro potřeby tramvajových zastávek, 

složitých křížení, vyhýbek a 
tramvajových dep. 

Panely Baseplated  je možné vyrobit i 
pro specifické osazení v místech s ochrannou 

kolejnicí, případně se dvěma ochrannými 
kolejnicemi až do minimálního 

poloměru koleje 25 m.
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Předčí ostatní pryžové 
přejezdové systémy 

v dlouhodobém užívání na 
silnicích, přechodech pro 

chodce, tramvajových 
zastávkách a depech.



Využitelné kdekoliv (na trati i mimo trať, 
na koncích nástupišť, ve stanicích atd).

Panely jsou fyzicky i vizuálně odstrašující 
prostředek proti vstupu nepovolaných osob 

do míst se zvýšeným rizikem úrazu nebo 
do zakázaných oblastí. 

Může zabránit potencionálním sebevraždám.

Jednoduchá a rychlá instalace. 
Panely jsou dodány kompletně s 

upevňovací soupravou. 
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

ANTI –TRESPASS 
PANELY

Osvědčily se jako 
účinný odstrašující 
prostředek na trati 
i mimo trať.



Využitelné kdekoliv (na trati i mimo trať, 
na koncích nástupišť, ve stanicích atd).

Panely jsou fyzicky i vizuálně odstrašující 
prostředek proti vstupu nepovolaných osob 

do míst se zvýšeným rizikem úrazu nebo 
do zakázaných oblastí. 

Může zabránit potencionálním sebevraždám.

Jednoduchá a rychlá instalace. 
Panely jsou dodány kompletně s 

upevňovací soupravou. 
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz

Celosvětově využíváno 
předními železničními 
autoritami vice než 11 let. 



Na rozdíl od betonových 
mohou být pryžové zídky 
efektivně transportovány, 
uskladněny. Výhodou je 

snadná manipulace. 

Vynikající alternativa betonu.

Standartní délka 1,8 metru nabízí masivní 
váhovou úsporu a je kompatibilní s 

manipulačními popruhy pro 
přejezdové panely. 

Instalují 
se stejně jako 

zídky betonové.

K manipulaci se používá 
totožných manipulačních 

popruhů jako pro manipulaci 
s přejezdovými panely.

Pryžové závěrné zídky přináší vysokou 
životnost a minimální požadavky 

na údržbu. 

Nepraskají, 
neodlamují se 

Systém pro 
vodorovné 

dopravní 
značení

Manipulační 
popruhy 

ROSEHILL RAILNepraskají, 
neodlamují se 

Instalují 
se stejně jako 

zídky betonové.

K manipulaci se používá 
totožných manipulačních 

popruhů jako pro manipulaci 
s přejezdovými panely.

Pryžové závěrné zídky přináší vysokou 
životnost a minimální požadavky 

na údržbu. 
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PRYŽOVÉ 
ZÁVĚRNÉ ZÍDKY

Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz



Instalují 
se stejně jako 

zídky betonové.

K manipulaci se používá 
totožných manipulačních 

popruhů jako pro manipulaci 
s přejezdovými panely.

Pryžové závěrné zídky přináší vysokou 
životnost a minimální požadavky 

na údržbu. 

Nepraskají, 
neodlamují se 

Systém pro 
vodorovné 

dopravní 
značení

Manipulační 
popruhy 

ROSEHILL RAIL Využívají montážní týmy 
po celém světě. 

Jsou speciálně navrženy pro manipulaci 
s produkty Rosehill Rail ( přejezdové konstrukce 

RODDED a BASEPLATED a take pro 
GUMOVÉ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY). 

Jsou testovány pro bezpečnou manipulaci 
do 350 kg. Set je dodáván s 

instruktážní brožurou.

Lze použít I dvě sady pro rychlou  
společnou montáž vnitřních panelů. 

Rosehill Rail má vlastní ověřený 
odolný systém pro aplikaci 

vodorovného značení přes 
přejezdové pryžové panely.

Produkt je více odolnější než 
běžně dostupné produkty 

na akrylátové bázi.
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Pro více informací volejte 

+420 545 213 494, Nebo navštivte 

www.pryzoveprejezdy.cz



S případnými dotazy nás prosím kontaktujte:

Tel: +420 545 213 494

Email: info@styl2000.cz

Tkalcovská 799/14

602 00 Brno

www.pryzoveprejezdy.cz

www.styl2000.cz

Rosehill Rail

Beech Road

Sowerby Bridge

West Yorkshire

HX6 2JT

United Kingdom

www.rosehillrail.com

All information is correct at time of going to press. © Rosehill Polymers Limited - January 2017.

Rosehill Rail je divizí skupiny Rosehill Polymers




