
Ta simbol je namenjen
ozaveščanju javnosti o
slepih in slabovidnih
ljudeh...

 
 

 

Mehurčkasta in vodilna taktilna oznaka
opozarjata slepe in slabovidne
ljudji, da svojo potnadaljujejo
previdno!

  

Taktilne
oznake



Taktilne oznake so v
pomoč slepim in slabovidnim,
da se lahko na področju
prometa gibljejo varno.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehurčkasta 

taktilna oznaka

Taktilne oznake predstavljajo 
varnejšo
pot za slepe in slabovidne , ki potujejo
sami.

Prometni znaki, signali in cestne oznake 
so vsi vizualni pripomočki, ki pomagajo 
večini ljudi pri manevriranju v prometu 
- vendar ne vsem. 
Slepi in slabovidni potrebujejo dodatno 
pomoč za varno premikanje, medtem 
ko potujejo sami, zato so se taktilne 
oznake izkazale za koristno in potrebno 
pomoč.

Opazna opozorila za slabovidne
Površinski mehurčki in trakovi zaradi 
česar je mogoče za slepe in slabovidne, 
da čutijo površino in se zavedatjo 
različnih zvokov, ko se jih dotaknejo s 
sprehajalno palico. V primerjavi,

betonska taktilna oznaka ne proizvaja 
drugačen zvočni kontrast kot obstoječe
betonske površine.

Splošne informacije o mehurčkasti in 
vodilni taktilni oznaki
Ti izdelki so koristni v mnogih 
situacijah, npr. prehodi za pešce, 
avtobusna postajališča, železniške 
ploščadi, kjerkoli, kjer bi lahko bilo 
nevarno za ljudi s slabo vidljivostjo.

Niso le sistem za opozarjanje na 
nevarnost, ampak se lahko uporabljajo 
tudi kot sredstvo usmerjanja skozi 
zaseden nakupovalni center in drugje, 
kjer so gneče ljudi za tako slabovidne, 
kot ostale.

Mehurčkasta oznaka pomeni, da je 
varno za prečkanje ceste, vodilna pa je

namenjena obveščenu slepih in 
slabovidnih, ki so v nevarnem območju, 
npr. stopnišče, železniški prehod itd. in 
zato je potrebna previdnost.

Namestitev taktilnih oznak 
Izdelani so iz prožnih termoplastik; zato 
je rezanje enostavno in omogoča 
oblikovanje po ovinkih ali okoli 
uličnega pohištva.

Taktilne oznake so nameščene na 
neposredno vroč termoplastični lepilni 
sloj, nameščen na obstoječi površini 
brez posebnih ali dragih priprav. Čeprav 
so idealne za asfalt se lahko uporabljajo 
tudi za opeko, beton ali kamen, ki ga 
pripravimo s temeljnim premazom. 
Naravna elastičnost termoplastike 
omogoča izdelku slediti obstoječi obliki 
površine.
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Mehurčkasta 

taktilna oznaka
Vodilna 

taktilna oznaka

 

 

“
Namestitev zahteva le metlo, propanski 
gorilnik in valjar.

Protizdrsna površina 
Taktilne oznake so izdelane iz 
termoplastičnih materialov, ki se lepijo 
na vsako površino, kadar se segreva s 
propanskim gorilnikom. Naravno grobi 
zaključni sloj termoplastičnega 
materiala, iz katerega so izdelane 
taktilne oznake, zagotavlja odlično 
protizdrsno površino, verjetno 
najboljšo na trgu, na katero ne vpliva 
obraba ali vremenske razmere.

Zgladi neravne površine 
Spoji in neravne površine znotraj 
taktilnih površin lahko zmanjša 
učinkovitost zasnovana za slabovidne 
osebe. Namestitev taktilnih oznak 
poenostavi glajenje nepravilnosti na 

na površini in zaključni sloj pušča le 
minimalne spoje.

Brez vzdrževanja in zelo trpežne
Taktilne oznake ne potrebujejo 
vzdrževanja in so zelo trpežne na 
obrabo od pešcev in vseh vremenskih 
pogojev.

Okolju prijazen, varen in čist izdelek
Taktilne oznake so okolju prijazen 
izdelek, ki ne vsebuje strupenih snovi. 
Barvni pigmenti so organski in ne 
vsebujejo težkih kovin.

          Večina prometnih
znakov, signalov in

informacije so vizualni. Ni 
braillovih oznak na prometnih 
znakih, ali urnikih in zelo malo 
peš prehodov je z akustičnimi 

napravami. Zato obstaja veliko 
situacij, kjer slepi in slabovidni 

potrebujejo pomoč pri 
cestnem prometu in peš 

poteh.  ”Citat iz brošure danskega 
združenja za slepe: "Simbol
za slepe in slabovidne"



Temeljito
očistite

površino
z metlo.

 
 

1

Segrejte
površino z

propanovim
 gorilnikom

da odstranite
vso vlago.

 

2

Postavite plast
 lepila na

površino in jo
 segrevajte do

tališča.

 

3

Postavite 
taktilne oznake 

na vroč 
lepilni sloj.

 
 

4

Vse kar potrebujete je
metla, propanov
gorilnik in valjar...

Taktilni oznaki nista samo prilagodljiva s strani
materialnih lastnosti. 
Koncept omogoča, da sta v skladu z
Evropski standardi in z posebnimi lokalnimi zahtevami.

 

 

Naši iznajdljive, temeljito preizkušene rešitve temeljijo na
naših dolgoletnih izkušnjah in znanju - in imamo
ustvarjeno široko paleto kakovostnih izdelkov, ki 
slovijo po celem svetu.

 

 

 


