
FLOM 
MOBILNÍ LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA

Určena k usměrnění 
toku vody a odklonění 
přílivové vody při 
povodních a přívalových 
deštích. Nepotřebuje 
spodní stavbu, je lehce 
přenosná a stát může 
na různorodém terénu.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
Cenově výhodnější řešení z mnoha důvodů - není nutné 

řešit spodní stavbu, investice je pouze jednorázová 

s opakovatelných použitím, bez nutnosti ekologické 

likvidace jako u pytlů z pískem, s nenáročným 

skladováním.

RYCHLÁ INSTALACE
Jednoduchá montáž i demontáž. Nízká hmotnost dílů 

usnadňuje manipulaci a sestavení. Zábranu je možno 

postavit na různém terénu – trávě, štěrku, asfaltu, 

i ve vodě.

OVĚŘENÁ KVALITA
Zábrana prověřena zátěžovými zkouškami proti nárazu 

přívalových vln i plovoucích předmětů. Certifikováno 

a odzkoušeno v laboratorních i reálných podmínkách.
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fólie

zajišťovací klip

deska – rovný díl

spojovací zámek FLOM

stojná noha

dosedací patka

rohový díl  
(vnitřní – koutový, 
vnější)

zatěžovací řetěz

VARIANTY
FLOM H500 FLOM H800 FLOM H1300

Výška vodního sloupce 500 mm 800 mm 1 300 mm

Rozměry (šířka × výška) 1565 × 930 mm 1180 × 1480 mm 960 × 2220 mm

Váha 13,5 kg 22,5 kg 31,2 kg 

Rohový díl 
rozměr (šířka × výška) 990 × 790 mm 1050 × 1640 mm 1100 × 2200 mm

váha 5,8 kg 9,2 kg 10,5 kg

Čas na sestavení na 100 m ve dvou lidech 30 min 80 min 120 min

Prostor pro uskladnění 100m 5 m3 15 m3 21 m3
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FLOM H1300FLOM H800FLOM H500

POPIS PRODUKTU

DESKA je vyrobena z pozinkovaného plechu nebo hliníkové 
slitiny (EN AW 5754) odolávající mořské vodě. Pro jednodu-
ché a rychlé spojování jsou desky opatřeny spojovacími zámky 
FLOM.

FÓLIE chrání před podemletím zábrany, na dolní části je 
zatížena řetězy a hlínou a na horní části je ke konstrukci při-
chycená zajišťovacími klipy.

PATKA a stojná noha zajišťují stabilitu celé zábrany na růz-
ných površích a jsou přizpůsobivé terénu. 

POZNÁMKA: Každý typ dodáváme z pozinkovaného plechu nebo hliníkové slitiny. Hodnoty v tabulce jsou pro verzi z hliníku.
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FLOM VS. PYTLE S PÍSKEM (bariéra o délce 100 m a výšce 0,5 m)

FLOM PYTLE S PÍSKEM

Celková přibližná váha 900 kg Celková přibližná váha 40 t

Objem 5 m3 Objem přibližně 30 m3

Montáž ve 4 lidech zabere přibližně 15 minut Sestavení 11 lidí za 5 hodin

Krátká a jednoduchá demontáž Složité a zdlouhavé odstraňování – dalších 10 h

Životnost 20 let (opakovatelné použití) Pouze na jedno použití

Jednorázová investice Vyžaduje opakovanou investici

Po povodni se pouze očistí Nutná ekologická likvidace po povodni

+ Certifikovaný systém

+ Jednoduché proškolení obsluhy

INSTALACE VE TŘECH KROCÍCH
1.  Spojení desky se stojnou nohou  

a dosedací patkou.
2.  Napojení sousední desky pomocí 

speciálních zámků FLOM.
3.  Připevnění fólie k horní hraně zajiš-

ťovacím klipem a v dolní části zatí-
žení pomocí zatěžovacího řetězu.

USKLADNĚNÍ
Všechny komponenty jsou navrženy tak, aby akceptovaly stan-
dardizované kontejnery a palety. Systém je možné převážet 
a přímo dopravit ve skladovacích kontajnerech na potřebná 
místa instalace.

ÚDRŽBA
Po použití není třeba zábranu ekologicky likvidovat, ale pouze 
omýt čistou vodou a znovu uskladnit.
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Detail stojné nohy s roznášecím plechem

Sestava FLOM H1300 economy

Systém změny směru hrazení

Sestava FLOM H500 Odklonění toku vody

ATYPICKÁ
VODOTĚSNÁ 

ŘEŠENÍ

VODOTĚSNÁ 
VRATA

LINIOVÁ ZÁBRANA 
INOVA AL SE SPODNÍ 

STAVBOU

ANTIKONTAMINAČNÍ
ZÁBRANA

MOBILNÍ 
ZÁBRANA 
INOVA AL

MOBILNÍ 
ZÁBRANA JPZ

VODOTĚSNÉ 
DVEŘE PPD

DALŠÍ NABÍZENÁ ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

POUŽITÍ 

Tento protipovodňový systém je ideálním  řešením pro kraje, města nebo povodí řek. Díky sofistikovanému uskladnění 
v kontejnerech je vždy připraven k okamžité mobilitě do povodněmi ohrožených oblastí podle aktuální potřeby. FLOM je 
ale také vhodný pro záchranné složky, případně pro průmyslové podniky k ochraně průmyslových zón.  
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