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Triline®    je chráněná značka světové 
jedničky ve  vývoji a  výrobě architek-
tonických modulárních orientačních 
systémů, patřící nadnárodní společnosti 
Rowmark, LLC. V  některých zemích je 
Triline prezentován též pod značkou 
ClearPath.  

Megafl ex® zastupuje tuto společnost 
v  České republice a  na  Slovensku. 
Systémy dodáváme pouze výrobcům 
a prodejcům značení.

Pokud potřebujete vědět více nebo 
máte zájem o  spolupráci, kontaktujte 
nás na adrese: info@megafl ex.cz. 

Celosvětová působnost i  mnoha-
letý úspěch na  trhu nabízí zkušenosti 
s  orientačními systémy pro všechny 
typy institucí: banky, nemocnice, úřady, 
podniky, letiště, hotely, soudní budovy, 
sportovní areály a  mnoho, mnoho 
dalších. 

Značení nejen dotváří image stavby 
jako dekorace, ale má i  významný 
informační přínos pro návštěvníky.  

Díky modulárnímu systému nabízíme 
zákazníkům opravdu širokou a  fl exi-
bilní paletu řešení od jednoduchých až 
po velmi kreativní systémy značení.  

Triline® spojuje technologickou kvalitu 
s vynikajícím designem a inovativností. 
Jeho schopnost reagovat na požadavky 
trhu je zárukou spokojenosti zákazníků.

Vaše kreativita dostává s  Triline® 
dostatek prostoru pro ideální interié-
rové a exteriérové značení.



Vize & Cíle

Běžný způsob aplikace grafi ky 
na všechny základní profi ly tvoří řezaná 
fólie nebo tisk na  fólii či přímý tisk. 
Možná je i  laserová gravura nebo 
hluboká mechanická gravura s  vypl-
něním barvou. 

V  kombinaci se zásuvnými profi ly lze 
grafi ku vytisknout na  papír či fólii. Ta 
se pak vloží pod rozptylovací fólii, která 
zajistí velmi zajímavý a luxusní vzhled.  
Možné je také vložit mechanicky nebo 
laserem gravírovanou desku.

Abychom mohli zákazníkům garantovat 
maximální spokojenost, je bezchybná 
kvalita všech profi lů a dalších použitých 
komponent i výrobků z nich jednotlivě 
kontrolována našimi specialisty. 

U  všech Triline systémů zaručujeme 
vysokou odolnost i v extrémních pově-
trnostních podmínkách. To platí i  pro 
chování značení za  mimořádných 
vlhkostních podmínek.

Respektujeme přírodu a  životní 
prostředí.  Všechny naše systémy jsou 
vyráběny ze 100% recyklovatelných 
materiálů. 

Triline® distribuujeme našim exklu-
zivním prodejcům nebo dealerům 
ve třech modifi kacích:

Hotové výrobky: standardní běžně 
používané značky se symboly typu 
WC, Zákaz vstupu, směrové šipky 
a podobně. 

Polotovary: dodáme vám celý systém 
bez individuální grafi ky. Tu doplníte vy 
a instalujete u zákazníka. 

Profi ly: dodáme vám materiál pro celý 
systém, vy jej nařežete a upravíte pro 
zákazníka.

Více na www.megafl ex.cz.



Features

Možnosti
  Kombinace sloupů panelů a desek

  Dobrá základna pro kreativní kombinace ve značení 

  Modulární a odolný systém

  Může být kombinován s většinou (i již stojících) sloupů 

  4 různé standardní výšky

  Volba mezi dvěma systémy zabezpečení značení 

  Instalace Výstrček ve všech směrech 

  Možnost zasunutí velkoplošných informačních panelů 

  Hodí se i pro interiérové aplikace

  Lze využít i pro stavbu modulárních stojanů 

Robustní, odolné a multifunkční.

Řada Exterior byla vytvořena pro náročné exteriérové (ale 
i interiérové) kompozice.

Tento fl exibilní systém, samotný nebo ve spojení s jinými, 
například deskovými materiály, vytváří kreativní a odolné 
systémy značení.
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Exterior - díly

Krabicové koncovky
Plastové koncovky pro krabicové 
profily umožní elegantní ukončení 
Výstrček.

Krabicové profily (BOX)
Mimo standardní nabídky popisu 
řezanou grafikou, gravurou  nebo 
tiskem vám profily  TLB50, TLB100, 
TLB150, TLB20, TLB250 a TLBCON 
dávají možnost vytvořit velko-
plošné systémy se zasunutými 
deskami tloušťky do 9 mm. 

Krabicové profily dodáváme 
běžně v eloxovaném provede-
ní (označení: ...-S) nebo ve verzi 
bez povrchové úpravy ( ...-B) pro 
užití uvnitř konstrukce nebo jinou 
barevnou úpravu.

Sloupy
Aluminiové sloupy kruhového 
průřezu s jednou drážkou pro 
zasunutí krabicového profilu 
dodáváme ve dvou provedeních:

Průměr:    60 mm

                90 mm 

Standardní délky: 
3500 mm a 4500 mm

Jiné délky na objednávku: 
až do 6000 mm

Koncovky sloupů
Kruhové aluminiové koncovky pro 
sloupy:  TLPR60 & TLPR90 

Upevní se šrouby TLSCR2.

Adaptéry 
Aluminiové profily pro redukci 
standardní zásuvné drážky 9 mm 
ve sloupech TLPR60/90 a BOX pro-
filech na 4 mm nebo 2,5 mm.  

TLB50-S

TLB100-S

TLB150-S

TLB200-S

TLB250-S

TLBCON-S

Kód produktu šířka profilu zásuvná grafika

TLB50-S 50 mm 9 mm

TLB100-S 100 mm 9 mm

TLB150-S 150 mm -

TLB200-S 200 mm -

TLB250-S 250 mm 9 mm

TLBCON-S 62 mm 9 mm

TLBEV-B - 9 mm

TLPR60-S - 9 mm

TLPR90-S - 9 mm

TLAD2-S - 2,5 mm

TLAD4-S - 4 mm

Fixační profil
Profil TLBEV může být upevněn 
na libovolný (i existující) stan-
dardní sloup. Umožní nekonečné 
kombinace exteriérového znače-
ní (trojúhelníky, obdélníky atd.)  
i vícesměrné Výstrčky.

TLBEV-B

Krytka
Plastová krytka pro horní a dolní 
konec profilu TLBEV.

TLBTP-B

Krycí profil
Slouží k zásuvnému překrytí volné 
drážky sloupů TLPR60/90 nebo 
profilu TLBEV. Krycí profil můžete 
zajistit válcovým šroubem TLSCR6.

TLOPV-S

Pojistka 2.
TLPBV-B je vytvořena pro kotvení 
krabicových profilů na sloupy bez 
vrtání.

Pojistka se nalepí (TLAG01) do 
krabicového profilu, přičemž horní 
a dolní krabicový profil se zajistí 
šrouby TLSCR1 & TLSCR2.

TLSCR1

TLSCR2

TLPBV-B

Pojistka 1.
Používá se pro kotvení krabico-
vých profilů do sloupů TLPR60, 
TLPR90 a profilu TLBEV. 

Doporučujeme použít ve velkých 
exteriérových systémech..

TLSLO

Jiné tvary, velikosti a barvy: na objednávku.   

Jednotlivé základny
Ocelové základny s ochrannou galvanizovanou vrstvou pro 
ukotvení sloupů typu TLPR60 & TLPR90.  
Tloušťka materiálu základny: 8 mm. 

TLSV90TLSV60

TLBE50-B

TLBE100-B

TLBE150-B

TLBE250-B

TLPR60-S

TLPR90-S

TLSCR1

TLAD4-STLAD2-S

TLDOPR60-S
TLDOPR90-S
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Montáž K dispozici máte 2 standardní sloupy průměru 60 & 90 mm s jednou drážkou a 4 krabicové profily se dvěma 
možnostmi bezpečnostní pojistky. Fixační profil s širokými možnostmi exteriérové kreativity. A nový adaptér 
pro vsunutí deskového materiálu tloušťky. 2,5 a 4 mm.

Vhodné pro ukazatele směru, parkovací značení, výstrčky všech typů, seznamy a mnoho dalších...

MOŽNOSTI INSTALACE
Kotvení k zemi Výstrčky

Jednotlivé základny

Zabetonování sloupů

Do TLBEV profilu 
přišroubovaného na zeď 

pomocí hmoždinek

GRAFIKA
Triline® profily

Řezaná grafika
Digitální tisk

Gravura
Sítotisk

ZÁSUVNÁ GRAFI-
KA

Triline® profily

Tři krabicové profily na-
bízejí možnost zasunout 

deskový materiál (s grafi-
kou) až do tloušťky 9 mm

Pojistka 1

TLBEV-S: Fixační profil

TLBE150-B: Krabicová koncovka 150 mm

TLBTP-B: Krytka pro TLBEV

TLSCR2: Šroub pro upevnění TLPBV-B

TLPBV-B: Pojistka

TLBEV-S: Fixační profil

TLSCR1: Šroub pro zajištění TLPBV-B

TLPR60-S: Kruhový sloup 60mm

TLSLO: Pojistka krabicového profilu

TLB150-S: Krabicový profil 150 mm

Pojistka 2

Krabicové koncovky
Standardní barvy:

•  Černá
•  šedá

Prosím kontaktujte nás, pokud potřebujete jiné 
barevné provedení nebo speciální dodací podmínky. 

Profily
•  Mají standardní délku 3500 mm  
•  Standardní úprava povrchu:

•  Stříbrný elox
•  Přírodní hliník (pro dodatečnou 

úpravu)
•  Zlatý elox

Prosím kontaktujte nás, potřebujete-li jiné úpravy 
povrchu, délky nebo zvláštní dodací podmínky.

2

1
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Kompletace
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Montáž

TLB150-S: Krabicový profil 150mm

TLSLO: Pojistka krabicového profilu

TLB50-S: Krabicový profil 50mm

TLSV60: Jednotlivá základna pro sloup 60mm

TLSCR1: Šroub pro ukotvení základny TLSV60  
do sloupu

TLDOPR90-B: Kruhová koncovka pro sloup 
90mm

TLSLO: Pojistka krabicového profilu

TLSCR1: Šroub pro upevnění koncovky sloupu

TLAD2-S: Adaptér na profil 2,5 mm

TLPBV-B: Pojistka

TLPR90-S: Kruhový sloup 90mm

TLSLO: Pojistka krabicového profilu

TLAD2-S: Adaptér drážky profilu na 2,5 mm

TLB50-S: Krabicový profil 50mm

TLSV90-B: Základna sloupu 90mm

TLOPV-S: Krycí profil

TLDOPR60-B: Kruhová koncovka pro sloup 
60mm
TLPR60-S: Kruhový sloup 60mm

TLPBV-B: Pojistka

Deskový materiálů

TLSLO: Pojistka krabicového profilu

ZÁSUVNÉ PROFILY
Triline® profily

TLAD2-S umožňuje 
zasunutí materiálu do 

tloušťky 2,5 mm, 
TLAD4-S  až 4 mm.
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Exterior  – Dvojsloupy 60

1250 mm

1500 mm

1500 mm

Extra

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

100 mm

50 mm

250 mm

Ext101

Ext104

Ext107

Ext102

Ext105

Ext108

Ext103

Ext106

Ext109

1000 mm 1250 mm 1500 mm

1000 mm 1250 mm 1500 mm

1000 mm 1250 mm 1500 mm

1000 mm 1250 mm 1500 mm

Pr101 Pr105 Pr109

Pr102 Pr106 Pr110

Pr103 Pr107 Pr111

Pr104 Pr108 Pr112
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Dvojsloupy

1500 mm

1500 mm

1750 mm

150 mm

150 mm

150 mm

250 mm

150 mm

150 mm

100 mm

50 mm

50 mm

100 mm

300 mm

Poznámka: Rozšiřující profily lze použít pro 
zvětšení značení Exterior uvede-
ného v tomto katalogu. 

Potřebujete dvojsloup Exterior o výšce 1500 
mm se třemi profily 150 mm, rozpětí 1500 mm 
a dvě výstrčky výšky 2500 mm se 4 profily 150 
mm do 4 směrů (cross) v délce 750 mm.

1x Ext109
2x Cfl101 = 
1 ks Exterior Dvojsloup výšky 1500 mm se třemi krabicovými profily 150 mm.
2 ks Výstrčka Cross výšky 2500 mm, se 4 směrovými krabicovými profily 150 mm, délky 750 mm.
 

Příklad: 

Objednávka: 

Ext110

Ext113

Ext116

Ext111

Ext114

Ext117

Ext112

Ext115

Ext118

1000 mm 1250 mm 1500 mm

1000 mm 1250 mm 1500 mm

1000 mm 1250 mm 1500 mm
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Exterior – Výstrčky

Single 60

Double 90

Cross 90

2000 mm

2500 mm

2500 mm

1500 mm

2000 mm

2000 mm

1000 mm

1500 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Ext107

1000 mm

750 mm 750 mm750 mm 750 mm

750 mm 750 mm750 mm 750 mm

1250 mm 1500 mm 1500 mm

100 mm

100 mm

100 mm 100 mm

150 mm

150 mm

150 mm 150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm 150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm100 mm

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

Sfl101

Sfl102

Sfl103

Sfl104

Sfl105

Sfl106

Dfl101

Dfl201

Dfl102

Cfl101

Dfl202

Cfl201

Dfl103

Cfl102

Dfl203

Cfl202

Sfl107

Sfl108

Sfl109

Sfl201

Sfl202

Sfl203
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Rozšiřující profily

Toto je pouze výběr z nekonečné řady kombinací, které systém Triline® nabízí. 

100 mm

150 mm

250 mm

100 mm

150 mm

250 mm

100 mm

100 mm

150 mm

250 mm

150 mm

250 mm

Pfl110

Pfl113

Pfl116

Pfl111

Pfl114

Pfl117

Pfl112

Pfl115

Pfl118

Wfl101

Wfl104

Wfl107

Wfl102

Wfl105

Wfl108

Wfl103

Wfl106

Wfl109

600 mm 750 mm 900 mm

600 mm 750 mm 900 mm

600 mm 750 mm 900 mm

100 mm 200 mm 300 mm

150 mm 300 mm 450 mm

250 mm 500 mm 750 mm

Nástěnné výstrčky



Triline® je chráněná značka společnosti Rowmark, kterou v České republice a na Slovensku zastupuje Megafl ex®, spol. s r. o.
  Osiková 3 • 130 00 Praha 3 • CZ • Tel: +420 284829696 • Fax: +420 284829696 • obchod@megafl ex.cz • www.megafl ex.cz


