
d-flexx Bezpečnostné flexibilné riešenia

Prehľad produktov



· Pružná ochrana proti nárazu vyrobená v našej
vlastnej výrobe
· Pružný materiál sa po náraze vráti do svojho
pôvodného tvaru
· Pre vonkajšie aj vnútorné použitie
· 100% recyklovateľný
· Jednoduchá inštalácia - kotviaci materiál je
súčasťou dodávky.
· Minimalizované  náklady na údržbu
· Rôzne variácie produktu podľa individuálnych
potrieb
· K dispozícii skladom

VITAJTE

Kde sme?
Slovenský distribútor Aledo.sk s.r.o. Žilina,  

Výroba v Dánsku
Logistické centrum Peine, Nemecko - pre optimálny a rýchly servis pre dodávky po celom svete
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Kto sme Zaisťujeme bezpečnosti od roku 1975 
Inovatívny výrobca flexibilných bariérových systémov a zrkadiel  

Pozrime sa bližšie na našu výrobu - VIDEO:

Na nasledujúcich stránkach sa ponoríme hlbšie do služieb, ktoré poskytujeme. 
D-FLEXX výrobky majú lepšie vlastnosti oproti  ostatným priemyselným 
a bezpečnostným produktom. 

Sme presvedčení, že d-FLEXX je to pravé riešenie.

bezpečnosť 
kľúčovou té-

mou, v každom 
odvetví. Chránime 
Vašich zamestnan-
cov a taktiež aj Vaše 
stroje a technické 
zariadednia. Táto in-
ovatívna technológia 
má veľa zreteľných 
výhod:

flexibilita 
Polyetylén 

spoľahlivo pohlcuje 
energiu nárazu vyso-
kozdvižných vozíkov 
a manipulačných 
vozíkov a uvoľní ju. 
Pružná deformácia!

Na rozdiel od 
kovu polyety-

lén nehrdzavie a je 
odolnejší.

nákladovo 
efektívne 

Po náraze sú vozid-
lá bez poškodenia. 
Šetrí náklady na 
údržbu a opravu. 
Nepoškodí sa podla-
ha ani kotvenie.

Aledo.sk s.r.o.  
Za plavárňou 8907/15 

Žilina 010 08

+421 910 463 685 
Email. aledo@aledo.sk

Naše služby pre Vašu bezpečnosť! 
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MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ

d-flexx - TÜV testované, vyrobené v Dánsku!

bezpečnosť je najvyššou prioritou pre tvorcov d-FLEXX. 
 Z tohto dôvodu sú produkty D-FLEXX TÜV testované. 

skúšky boli zdokumentované vo videu, ktroré môžete vidieť  
zoskenovaním nasledujúcého  QR kdu:

Jednoduché a účinné!
Výhody d-FLEXX zabezpečenia proti nárazu:

TÜV testované*  

Vhodné pre vonkajšie  aj vnútorné použitie

Jednoduchá inštalácia

Redukuje náklady počas prevádzky

Všestranné využitie - vo výrobe, sklade alebo logistických centrách

Prispôsobiteľné podľa Vašich potrieb, akékoľvek dĺžky a rozmery na zákazku
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OCHRANA REGÁLOV „ALFA“

OCHRANA REGÁLOV „ALFA“

Ochrana regálov „Alfa“ je inovatívna ochrana s jedno-
duchou montážou.

Jednoduchá montáž bez použitia ďalších nástrojov 
umožňuje rýchlu aplikáciu a ľahkú manipuláciu.

Ochrana sa aplikuje priamo na regálovú nohu, bez 
zásahu do regálu. 

Nie je potrebné kotvenie do podlahy.
D-FLEXX ochrana „Alfa“ je k dispozícii v troch rôznych 

výškach:

400 mm, 600 mm, 1000 mm pre regálové nohy 75 - 
100 mm a 100 - 125 mm.

Stredná 
absorbcia 
nárazu

DF-RG-1

„ALFA“
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FLEXIBILNÉ STĹPIKY „BRAVO“

6

FLEXIBILNÉ STĹPIKY „BRAVO“

Flexibilné a TÜV testované d-FLEXX stĺpiky „Bravo“ 
absorbujú nárazovú energiu. Špeciálny materiál s 

pamäťovou vlastnosťou sa po náraze vráti do pôvod-
nej polohy.

Vďaka svojej robustnosti a vysokej viditeľnosti je stĺpik 
ideálny na inštaláciu na parkoviskách, vchodoch a na 

oddelenie pešej zóny .

d-flexx stĺpiky „Bravo“, sú k dispozícii v priemere 200 
mm a vo výškach 516 mm, 760 mm, 1200 mm .

Kotviaci materiál je vždy súčasťou dodávky.

Stĺpiky  „Bravo“ sú vyrobené zo špeciálneho 
pružného materiálu so základnou doskou 225 x 225 

mm
Vysoká 
absorbcia 
nárazu

DFVB-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby.
*bez TÜV certifikácie

DFBO50-10

„BRAVO“
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KONCOVÁ OCHRANA 
REGÁLOV „GOLF“

flexibilná d-FLEXX ochrana „Golf“ chráni konce 
regálov, vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie. 
Po inštalácii zábrana nie je v priamom kontakte s 
regálom. To umožňuje  absorbovať energiu nárazu. 
(pružná deformácia)

Náklady na časovo náročnú údržbu budú znížené na 
minimum. Pohyblivé manžety pomáhajú absorbovať 
energiu nárazu. Táto ochrana je určená do prevádzky 
s pohybom ťažkej manipulačnej techniky.
Kotviaci materiál je vždy súčasťou dodávky.

Zábrana „Golf“ je vyrobená zo špeciálneho pružné-
ho materiálu. Rozmer  základnej dosky 225 x 225 
mm, priečna rúra má priemer 160 mm 

extrémna
absorbcia 
nárazu

KONCOVÁ OCHRANA REGÁLOV „GOLF“
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Vysoká 
absorbcia 
nárazu

DFRE2-4

„GOLF“

DFRE1-2

„GOLF“



FLEXIBILNÉ BEZPEČNOSTNÉ BARIÉRY „DELTA“  modulárny

8

FLEXIBILNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
BARIÉRY  „DELTA“

Flexibilná bariéra d-FLEXX „Delta“ je inovatívné a eko-
nomické oddelenie pešej zóny a trás. Môže byť doda-

né akékoľvek modulárne riešenie na zákazku.

Kotviaci materiál je vždy súčasťou dodávky.

Flexibilná bezpečnostná bariéra „Delta“ je vyrobená zo 
špeciálneho pružného materiálu, výška 1200 mm, stĺpik 

Ø 110  mm, základná doska 225 x 225 mm

Kompatibilnosť  s našimi krídlovými  
dverami  „Juliet“ (Strana 10/11).
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Vysoká 
absorbcia 
nárazu

DFFS-M-E + DFFS-H1

„DELTA“

DFFS-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby.
*bez TÜV certifikácie



FLEXIBILNÉ BEZPEČNOSTNÉ BARIÉRY „DELTA“ modulárny
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high impact 
absorption

 Bezpečnostné bariéry „Delta“  ponúkame v dvoch 
variantoch „Delta“ bariéra so štyrmi  nosníkmi vo 

výškách 1200 mm a 1600 mm.

Kotviaci materiál je vždy súčasťou dodávky.

Flexibilná bezpečnostná bariéra „Delta“ je vyrobená 
zo špeciálneho pružného materiálu o priemere Ø 

110 mm, základná doska 225 x 225mm

OCHRANA STĹPOV VÝŠKA 1200 MM 
„DELTA“

Ochrana stĺpov „Delta“ je vyrobená zo špeciálneho 
pružného materiálu. Výška  1200 mm, stĺpik o prie-

mere Ø 110 mm, základná doska 225 x 225 mm

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

DFFS-M-4E + DFFS-M-4M + DFFS-M-4H1

„DELTA“

DFFS-C2-600

„DELTA“
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KRÍDLOVÉ DVERE „JULIET“ modulárne

KRÍDLOVÉ DVERE „JULIET“

Dvere „Juliet“ môžu byť začlenené do nášho vybraného 
systému  Echo. Tiež môžu byť inštalované samostatne s 

„Delta“ alebo „Echo“ stĺpikom.

Kotviaci materiál je vždy súčasťou dodávky.

Dvere „Juliet“ sú k dispozícii aj s kolieskom.

d-FLEXX dvere „Juliet“ sú vyrobené zo špeciálneho 
pružného materiálu a môžu sa otvárať  až do 180 

°.Obsahuje hydraulické závesy.
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DFJU-DA1500 + DFJU-TM

„JULIET“ DVERE +
„DELTA“ STREDOVÝ STĹPIK.
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STĹPIKY PRE KRÍDLOVÉ DVERE „JULIET“  modulárne

DFFS-B110

STĹPIK

d-FLEXX „Echo“ stĺpik pre „Juliet“ otočné 
dvere je vyrobený z pružného materiálu 
s priemerom Ø 200 a výškou 1200 mm. 
Kotviaci material je zahrnutý.

d-flexx otočné dvere sú vyrobené z 
pružného materiálu stlpik o priemere 
Ø 110 mm a výškou 1200 mm. Kotviaci 
material je súčasťou dodávky.

stredný stĺpik T-Stĺpik 90 ° Rohový stĺpik 90 ° doľava Rohový stĺpik 90 ° doprava koncová pozícia

DFJU-DA800 + DFJU-TM

„JULIET“ DVERE +
„DELTA“ STREDOVÝ STĹPIK

POUŽITÉ 
HYDRAULICKÉ ZÁVESY
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DFJU-DA800 + DFJU+TE

„JULIET“ DVERE +
„ECHO“ KONCOVÝ STĹPIK
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         DVEROVÝ DORAZ
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DOPRAVNÁ ZÁBRANA PLUS „ECHO“    modulárne

ZÁBRANA PLUS „ECHO“

D-flexx zábrana PLUS „Echo“ je kombinácia D-FLEXX
modulov „Charlie“ a „Delta“.

Zábrana má masívny spodok čo zabezpečuje 
dostatočnú ochranu voči ťažkým manipulačným 
vozíkom a vrchná časť chráni chodcov pred ostatným 
materiálom, ktorý by mohol chodcov zasiahnuť.
Kotviaci material je súčasťou balenia.

Zábrana PLUS „Echo“ je vyrobená zo špeciálneho 
pružného materiálu výška je 1200 mm, základná 
doska 225 x 225 mm

Kompatibilná s našimi krídlovými dverami 
„Juliet“ (str 10/11).
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extrémna
absorbcia 
nárazu

DFVB-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby. *bez TÜV certifikácie

DFVB+E + DFVB+HI

„ECHO“
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ZÁBRANA „LIMA“                 modulárne

ZÁBRANA „LIMA“

Flexibilná d-FLEXX zábrana „Lima“ je kombiná-ciou 
modulov „Delta“ a „Hotel“.

Vzhľadom na konštrukciu poskytuje ochranu voči 
najťažšej manipulačnej technike.

Kotviaci materiál je súčasťou dodávky.

Zábrana „Lima“ je vyrobená zo špeciálneho pružné-
ho materiálu s  výškou 1200 mm, základná doska 

225 x 225mm

extrémna
absorbcia 
nárazu
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DFDH-M-E + DFDH-M-H1

„LIMA“

DFVB-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby. 
*bez TÜV certifikácie
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DFVB-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby. *bez TÜV certifikácie

ZÁBRANA S JEDNOU PRIEČKOU 
„CHARLIE“

Zábrana „Charlie“ poskytuje ochranu pre stroje, in-
ventár a zamestnancov.

Jednoduchá montáž, individuálne dĺžky na mieru, 
odolnosť modulujeme počtom použitých stĺpikov.

Kotviaci material je súčasťou balenia.

Zábrana s jednou priečkou“Charlie“ má výšku 516 
mm je vyrobená zo špeciálneho pružného materiá-

lu, o priemere stĺpika Ø  200 mm a základová doska 
225 x 225 mm

extrémna
absorbcia 
nárazu

ZÁBRANA S JEDNOU PRIEČKOU „CHARLIE“
modulárne

Fotografia: 
Koncového stĺpiku 
„Charlie“

DFVB-E + DFVB-R

„CHARLIE“
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ZÁBRANA S DVOMA PRIEČKAMI  „HOTEL“

Zábrana „Hotel“ poskytuje ochranu pre stroje, inven-
tár a zamestnancov.

Vzhľadom na vyhotovenie s dvoma priečkami pos-
kytuje zábrana „HOTEL“ vyššiu ochranu pred ťažkou 

manipulačnou technikou.

Jednoduchá montáž, individuálne dĺžky na mieru, 
odolnosť modulujeme počtom použitých stľpikov.

Kotviaci material je súčasťou dodávky.

Zábrana s dvoma priečkami „Hotel“ ma výšku 760 
mm je vyrobená zo špeciálneho pružného materiá-

lu o priemere  Ø 200 mm a základová doska 225 x 
225 mm 

extrémna
absorbcia 
nárazu
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DFVBD-E + DFVBD-R

„HOTEL“

ZÁBRANA S DVOMA PRIEČKAMI „HOTEL”
modulárne

DFVB-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby. *bez TÜV certifikácie

    Foto: 
Endpfosten „Hotel“
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DFFS-FU1

„FOXTROT“

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

OCHRANNÉ OHRADENIE ZARIADENÍ „FOXTROT“

OCHRANNÉ OHRADENIE ZARIADENÍ 
 „FOXTROT“

Ochranné ohradenie zariadení  „Foxtrot“, je rýchly a 
jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť pracovníka pri 

pracovnej činnosti na zariadení.

Dĺžka podľa požiadavky.

Tento výrobok je dodávaný už predmontovaný. 

Kotviaci material je súčasťou dodávky.

Ochranné ohradenie zariadení „Foxtrot“ je vyro-
bené zo špeciálneho  pružného materiálu o výške 
1200 mm, vopred zmontované, so základnou dos-

kou 225 x 225 mm

DFFS-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby. 
*bez TÜV certifikácie
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ZÁBRANA „KILO“

ZÁBRANA „KILO“

Zábrana „Kilo“ oddeľuje pracovné plochy a prevádzky 
od seba navzájom. 

Tento výrobok je dodávaný už predmontovaný a 
môže byť inštalovaný bez dodatočných montážnych 
činností.

Dĺžky sú podľa požiadavky.

Kotviaci material je súčasťou dodávky.

Zábrana „Kilo“ je vyrobená zo špeciálneho pružné-
ho materiálu, výška 1200 mm, predmontovaná, so 
základnou doskou 225 x 225 mm

extrémna
absorbcia 
nárazu
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DFKI+FU1

„KILO“

DFVB-SP

Nasúvacia pätka umožňuje 
rýchle odstránenie zábrany v 
prípade potreby.
*bez TÜV certifikácie



1818

„MIKE“                                 
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OBRUBNÍKOVÉ ZÁBRANY „MIKE“

OBRUBNÍKOVÉ ZÁBRANY „MIKE“

Obrubníková zábrana „Mike“ je ideálny produkt  
manipulačnej techniky.pre ochranu stien a mon-

tážných liniek pred zásahom vidlíc.

Slúžia ako ochranný obrubník  v celej inštalovanej plo-
che. Obrubníkovú zábranu „Mike“ možno kombinovať 

s väčšinou našich bezpečnostných zábran D-flexx.

Rovnako ako ostatné zábrany D-Flexx, je zábrana 
vyrobená zo špeciálneho pružne deformovateľného 

materiálu.

Jednoduchá inštalácia je zabezpečená len prostred-
níctvom dvoch skrutiek.

Kotviaci materiál je súčasťou dodávky.

Výška obrubníka 140 mm. 

Vysoká 
absorbcia 
nárazu
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Kompatibilné s nasledovnými produktmi: 

Delta, Charlie, Hotel, Echo, Foxtrot, Golf, 
Kilo, Lima
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ZÁVESNÁ BARIÉRA „PAPA“

Flexibilná d-flexx závesná bariéra„Papa“ je 
optimálnym riešením pre komunikácie, brány a iné 

miesta s potrebou obmedzenia výšky. Robustná 
konštrukcia umožňuje dlhodobé použitie v 

priemysle, čo znižuje náklady na údržbu. Jasne 
viditeľná farba ľahko upúta pozornosť.

 Bariéra sa uchytáva na závesné zariadenie, ktoré 
je súčasťou balenia a ktoré môže byť jednoducho 

pripevnené k stropu .

Kotviaci materiál je súčasťou dodávaného balenia.

Závesná bariéra „Papa“, vyrobená z polyetylénu, 
Ø 140 mm s čiernymi koncovkami, dostupné v 

dĺžkach 1000, 1500 and 2000mm.

ZÁVESNÁ BARIÉRA „PAPA“
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POSUVNÁ BRÁNA „OSCAR“

„Oscar“ posuvná brána je ideálnym riešením pre 
miesta, kde nie je možné použiť krídlovú bránu. 

„Oscar“ je vyrobený z polyetylénu a môže byť 
skombinovaný s modulárnymi systémami „Echo“ 
a „Delta“ (3 a 4 priečkami s výškou of 1200 mm). 

„Oscar“ môže byť nainštalovaný aj samostatne. 
Brána je ľahko ovládateľná a zabezpečí bezpečný 

vstup do skladovacích priestorov.

Kotviaci materiál je súčasťou dodávaného balenia.

DFOS+DFVB+1000 

„OSCAR“

POSUVNÁ BRÁNA „OSCAR” 

DFOS-DFFS-1500 

„OSCAR“
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DOKOVACIA BRÁNA „NOVEMBER“

Flexibilná d-flexx „November“ dokovacia brána 
je perfektným produktom pre zlepšenie 
bezpečnosti v nakladacích priestoroch. 

D-flexx dokovacia brána môže byť otváraná a 
zatváraná jednoducho a bez komplikácií 

jednou osobou. Vstavaná bezpečnostná struna 
zabraňuje zdvíhanej trubke aby spadla, alebo 

sa zatvorila samostatne.  

Tak ako ostatné produkty, „November“ je vyrobený z 
polyetylénu pre účinnú absorpciu nárazovej sily a pre 

návrat do pôvodneho tvaru.

Dokovacia brána je predskladaná a kotviaci 
materiál je súčasťou balenia. 

Dokovacia brána „November“, výška 516 mm, 
dostupná v dvoch štandardných dĺžkach 2300 a 

2600 mm, podľa potrieb je možné pripraviť dĺžky od 
2300 až 3300 mm.

DOKOVACIA BRÁNA „NOVEMBER“

DFNO-W2300

„NOVEMBER“
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DFNO-W2300

„NOVEMBER“

vysoká absorbcia 
nárazu



DELTA + DELTA-C

JULIET

LIMAECHO PLUS

Resistance on 
impact: xxx joules

Resistance on 
impact: xxx joules

HOTELCHARLIE

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

Extrémna 
absorbcia 
nárazu

Extrémna 
absorbcia 
nárazu

Extrémna 
absorbcia 
nárazu

Extrémna 
absorbcia 
nárazu
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PREHĽAD PRODUKTOV modulárne veľkosti

* Uhol nárazu 90 °
* extrémna ochrana proti nárazu zodpovedá 10 000 joulom

vysoká ochrana proti nárazu zodpovedá 2 500 joulom
nízka ochrana proti nárazu zodpovedá 400 joulom

OSCAR



„Kilo“

MIKE

GOLF

KILOFOXTROT

BRAVO

Extrémna 
absorbcia 
nárazu

* Uhol nárazu 90 °
* extrémna ochrana proti nárazu zodpovedá 10 000 joulom

vysoká ochrana proti nárazu zodpovedá 2 500 joulom
nízka ochrana proti nárazu zodpovedá 400 joulom

ALFA

Extrémna 
absorbcia 
nárazu

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

Vysoká 
absorbcia 
nárazu

Vysoká 
absorbcia 
nárazu
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Stredná
absorbcia
nárazu

PREHĽAD PRODUKTOV modulárne veľkosti PREHĽAD PRODUKTOV pevné veľkosti

PAPA

NOVEMBER
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d-flexx -  bezpečné flexibilné riešenia

VAŠE POZNÁMKY



D-FLEXX VÝROBA + TESTOVANIE

Výroba d-flexx

Výroba d-flexx

Výroba d-flexx

flexibilná ochrana

Testovanie d-flexx

Testovanie TÜV
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Aledo.sk s.r.o.
Za plavárňou 8907/15 
Žilina 010 08

+421 910 463 685 
Email. aledo@aledo.sk




