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ORIENTAČNÉ TABUĽKY PLASTOVÉ
Slúžia na označovanie vodovodov, kanalizácie, hydrantov a pod. podľa STN 75 5025, na vpisovanie
písmen, číslic a znakov nezmazateľnou fixou - popisovačom.
Farba tabuliek podľa účelu použitia: 

Vyrábajú sa v rozmeroch: 105mm x 130mm
                                          105mm x 150mm

ORIENTAČNÉ TABUĽKY PLYNÁRENSKÉ
Slúžia na označovanie plynovodov v zmysle PTN 100 02.
Vyrobené z Al plechu alebo samolepiacich fólií.

NEZMAZATEĽNÁ FIXA - POPISOVAČ TABULIEK
Vodeodolný popisovač tabuliek v bielej alebo striebornej farbe.

ORIENTAČNÉ STĹPIKY
Slúžia na označovanie polohy a smeru trasy plynovodov, vodovodov, kanalizácie a podobne podľa
noriem PTN 702 02 a TPP 702 02.
Stĺpiky sú vyrábané v základných farbách:

Na požiadavku je možné vyrobiť stĺpik aj inej farby.

HYDRANTOVÝ STĹPIK
Slúži na označenie podzemných hydrantov podľa zákona č. 314/2004 Z. z. MV SR podľa § 5 písm. a) 
o ochrane pred povodňami a Vyhláške č. 699/2004 z 10. 12. 2004 o zabezpečení stavieb vodou
na hasenie požiarov s účinnosťou od 1. 5. 2005.  

1. Tabuľka na označenie podzemného hydrantu má tvar trojbokého hranola, ktorá má červenú farbu
    a rozmery 200 x 140 mm (výška x šírka). V tabuľke je umiestnené písmeno H bielej farby s rozmermi
    písmena 160 x 100 mm a šírkou čiar 25mm.  
2. Tabuľka na označenie vzdialenosti podzemného hydrantu s rozmermi 70 x 140mm je obrátená
    smerom k podzemnému hydrantu. Vzdialenosť  sa uvádza v metroch s presnosťou na desatinu
    metra a má byť ≤ 6m.  

2. Tabuľka na označenie poradového čísla podzemného hydrantu, hydrantu s rozmermi 70 x 140 mm,
    je obrátená smerom k podzemnému hydrantu.  

POPIS  

modro - biely na vodovody
oranžovo - čierny na plynovody
hnedo - biely na kanalizácie

Závlahové siete - zelená
Kanalizačné siete - hnedá
Plynovodné siete - žltá, oranžová
Teplovody, parovody - hliníková, strieborná
Telekomunikačné vedenia - čierna

Podrobnejšie informácie na stránke www.miva.sk


