
“Градска среда” с помоща на Бенито Испания разработи и внедри в 
производство нова система за безопасно пресичане на пътното платно.

Системата се състои от:

   - два осветителни стълба (4 метра)
   - датчик за движещи се хора
   - светлинен датчик
   - два знака “Внимание пешеходци”
   - LED осветление около знаците

Светлиния датчик засича настъпването на ноща и 
стартира системата. Когато детектора за дви-
жение засече пешеходец пешеходната пътека се 
осветява от лампите на стълбовете. Включват се и 
LED светлините, чийто мигащ сигнал е много ярък и 
забележим в тъмнината.

Пътния знак се вижда отдалече и се 
дава възможност на водачът  на МПС 
да реагира, като спре навреме.

Системата е изключително 
енергоспестяваща и е 
сертифицирана като клас ЕЕ+.

Контакти:
тел: 02 962 47 09

моб: +359 878 21 44 72
E-mail: office@gradskasreda.com

Система за безопасно пресичане “Зебра +”

Нов продуКт За
пътНа беЗопаСтНоСт

LED  

Моделът е изключително подходящ 
за използване около училища, 
детски градини, спортни 
юплощадки, паркове, зони с 
концентрация на ПТП и др.

животоспасяваща

осветяване на пешеходците

открояване на пътния знак
  
енергоспестяваща

сензорна 

От началото на годината в страната 
при пътни произшествия са загинали  
над 700 и са ранени над 7200 души.



екологичен ограничител на скоростта
Изработен изцяло от екологични материали 
този продукт приляга идеално върху пътната 
настилка и е безшумен. 
Цветовата му маркировка го откроява през 
деня, а монтираните по повърхността му 
светлоотразители го правят отличителен дори 
и нощем. 
Продукта се предлага с различни височини за 
различни ограничения на скоростта. СветЛоотраЗяващ

портфолиото на 
Градска среда включва:

- парково обзавеждане 
   (пейки, кошчета, кашпи, 
   антипаркинг стълбове и  
   др.)

- Спортни съоръжения 
   (уреди за рехабилитация    
   и фитнес на открито, тенис 
   маси, баскетболни кошове 
   и др.)

- Мултифункционални 
   игрища и кортове 

- улично, магистрално и 
   парково осветление  
   (пилони до 12 м. 
   височина и други над 600 
   комбинации)

- Модерни системи за 
   депониране на отпадъци

- бутикови градски мебели

- Капаци за ревизионни 
   шахти и канали

- Информационни табели и 
   табла

- автоматизирани градски 
  тоалетни

Състои се от два осветителни стълба разположени в двата края на 
пешеходна пътека. 
Те са оборудвани LED лампа, което ги прави видими от далечно 
разтояние.

Тази система е по-икономична и опростена версия на “Зебра+”. 
Изключени са знака “ВНИМАНИЕ ПЕШЕХОДЦИ”, силното LED 
осветление и датчика за движение.

Система за безопасно пресичане “Зебра”
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