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last® 

 



  

X-last®
tvirčiausi bei saugiausi stulpeliai

Po ilgų ieškojimų pristatome inovatyvaus dizaino stulpelius – 
X-last®. 
 
Stulpeliai pagaminti iš naujai sukurtos medžiagos, 
pasižyminčios išskirtinėmis savybėmis – maksimaliu 
lankstumu bei patvarumu. Tai moderniausi bei saugiausi 
rinkoje esantys stulpeliai sertifikuoti EC sertifikatu ir turi CE 
ženklinimą.

 X-last® tirtumas garantuoja norimų zonų apsaugą, 
medžiagos elastingumas užtikrina, jog po susidūrimo su 
transporto priemone stulpeliai atsistatys į pradinę padėtį. 

Unikalios technologijos dėka stulpeliai nedyla, nelūžta 
bei nerūdyja. Užtikriname ilgaamžiškumą, kuris leis 
pamiršti eksplotacijos sąnaudas bei papildomus 
rūpesčius. 

 
Saugumas – dar viena savybė, kuria X-last® lenkia 
konkurentus. Medžiagos elastingumas absorbuoja 
smūgio jėgą, taip apsaugodamas objektą susidūrimo 
metu.

 
Mūsų tikslas - padėti Jums! X-last® užtikrins 
praktiškumą, saugumą bei šiuolaikiškumą Jūsų 
aplinkoje.

 



  

Saugumas
X-last® saugo gyvybes

Taikomųjų tyrimų centras (IDIADA Automobilių Technologijos) atliko saugumo testą palyginti 
X-Last® bei metalinius stulpelius.

Vertinant pagal tarptautinį saugumo standartą – galvos traumų kriterijų HIC – tyrimo 
rezultatai šokiravo.  Maksimali leistina norma, po kurios patirtos galvos traumos turi 
ilgalaikes ar net negrįžtamas pasėkmes, yra 1000. Paaiškėjo, jog važiuojant 40km/h 
greičiu susidūrimas su metaliniais stulpeliais buvo įvertintas 4600. Šis rezultatas 
beveik 5 kartus viršija tarptautinę normą.

Visiškai skirtingai baigėsi testas su X-Last®. Besirūpinantys savo bei aplinkinių saugumu gali 
nusiraminti – tyrėjai šį susidūrimą įvertino 460.

Tai yra 2 kartus mažiau nei leistina 1000 riba bei 10 kartų mažesnė rizika nei naudojant 
metalinius stulpelius.

Pritaikymas
X-Last® stulpeliai atitinka visus kelių tinklo reikalavimus. Geometriniai 
sprendimai leidžia padidinti produkto išskirtinumą iš esamų pasirinkimų 
rinkoje. Stulpelių dangteliai pritaikyti užrašyti informaciją Brailio raštu. 
Šis X-Last® išskirtinumas suteikia galimybė kurti aplinką, kurioje puikiai 
jaučiasi kiekvienas visuomenės narys.

Pravažumas avariniam transportui
X-Last® savybės apsaugo aplinkinius nuo sužalojimų, tuo pačiu metu išvengia 
nepageidaujamo transporto Jūsų valdose. 
Stulpelių lankstumas bei tvirtumas leidžia netrukdomą avarinio 
transporto pravažumą nesukeliant nepatogumų nei Jums, nei 
specialiosioms tarnyboms. Avariniam transportui pravažiavus stulpeliai 
grįžta į pradinę padėtį be jokių padarinių apdailai.

 



  

Lookart® Diamond

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B C H
110 90 150 900

Matmenys pateikti mm

Boule

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 100 100 100 100
H 800 900 1050 1200

Matmenys pateikti mm

 



  

Boule D80

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti paviršiai. 
Stulpeliai gali būti paženklinti metallic spalvos ar 
šviesą atspindinčias juostas. Galimybė uždėti Jūsų 
logotipą. 

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 80 80 80 80 80
H 800 900 1050 1100 1200

Matmenys pateikti mm

Baliza

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą. 

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 100 100 100 100 100
H 660 770 900 1050 1200

Matmenys pateikti mm

 



  

Baliza Ref

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 100 100 100 100 100
H 660 770 900 1050 1200

Matmenys pateikti mm

Baliza D80

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti paviršiai. 
Stulpeliai gali būti paženklinti metallic spalvos ar šviesą 
atspindinčias juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 80 80 80 80 80
H 800 900 1000 1100 1200

Matmenys pateikti mm

 



  

Baliza D150

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 150 150
H 550 600

Matmenys pateikti mm

Baliza Ref D150

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 150 150
H 550* 800**

Matmenys pateikti mm
*3 juostelės 

**4 juostelės 

 



  

Baliza Sign D150

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 400 400
H 1050* 1330**

Matmenys pateikti mm 

*3 juostelės

**4 juostelės

Gola

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
110 150 800

Matmenys pateikti mm

 



  

Gola Ref

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
110 150 800

Matmenys pateikti mm

Kreta

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
100 150 800

Matmenys pateikti mm

 



  

Gorge

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 100 100 100 100
H 800 800 1050 1200

Matmenys pateikti mm

Gorge D80
Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. Galimybė 
uždėti Jūsų logotipą. 

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo. 

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A 80 80 80 80 80
H 800 900 1050 1100 1200

Matmenys pateikti mm

 



  

O-Bus

Apdaila Matiniai, blizgantys arba 
metalizuoti paviršiai. Stulpeliai gali būti 
paženklinti metallic spalvos ar šviesą 
atspindinčias juostas. Galimybė uždėti 
Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
110 150 1400

Matmenys pateikti mm

Nuvo 

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
160 150 1000

Matmenys pateikti mm

 



  

Nuvo Ref

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
160 150 1000

Matmenys pateikti mm

Nuvo Sign

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
170 150 1030

Matmenys pateikti mm

 



  

Dviračių stovas Babyk
 

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą. 

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A H
100 900

Matmenys pateikti mm

Dviračių stovas Babyk Pro
  

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą. 

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A H
100 900

Matmenys pateikti mm

 



  

Kuay

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą atspindinčias 
juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, 
įbetonuojami arba pritvirtinami varžtais prie 
pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A H
100 1000

Matmenys pateikti mm

Class

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti paviršiai. 
Stulpeliai gali būti paženklinti metallic spalvos ar 
šviesą atspindinčias juostas. Galimybė uždėti Jūsų 
logotipą. 

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B C H
100 115 150 900

Matmenys pateikti mm

 



  

Krola

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. Galimybė 
uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
110 150 970

Matmenys pateikti mm

Wat

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti paviršiai. 
Stulpeliai gali būti paženklinti metallic spalvos ar šviesą 
atspindinčias juostas. Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
90 100 980

Matmenys pateikti mm

 



  

Nantes

Apdaila Matiniai, blizgantys arba metalizuoti 
paviršiai. Stulpeliai gali būti paženklinti metallic 
spalvos ar šviesą atspindinčias juostas. Galimybė 
uždėti Jūsų logotipą.

Įrengimas Stulpeliai gali būti nuimami, įbetonuojami 
arba pritvirtinami varžtais prie pagrindo.

Galimos spalvos – visa RAL paletė.

A B H
90 100 1000

Matmenys pateikti mm

Iššokantis stulpelis Ret

Apdaila Matiniai, blizgantys 
arba metalizuoti paviršiai. 
Stulpeliai gali būti paženklinti 
metallic spalvos ar šviesą 
atspindinčias juostas. 
Galimybė uždėti Jūsų logotipą.

Galimos spalvos – visa RAL 
paletė.

Matmenys pateikti mm

A 245 245 F G

B 440 570 350 350

 



 

  

 
          

  

 
 

  

Naujo dizaino užrakinami stovai
Base D80/D100/D150

Išimamo stulpelio 
pagrindas su išoriniu 

užraktu

Stulpelio pagrindas su 
vidiniu užraktu

Stulpelio pagrindas su 
vidiniu užraktu

Stulpelio pagrindas su 
vidiniu užraktu

A B H
150 210 215

A B H
200 200 250

A B H
237 220 255

A B H
300 285 255

Matmenys pateikiami mm Matmenys pateikiami mm Matmenys pateikiami mm Matmenys pateikiami mm
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