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www.fiprex.cz
Tel. +420 725 133 410

E-mail. fiprex@fiprex.cz

Vodní 44/1
678 01 Blansko 

Česká Republika

NOAQ Boxwall jsou samonosné mobilní protipovodňové zábrany 
určené především do zastavěných oblastí, ale s možností použití i na 
nezpevněných površích.

• SAMONOSNÉ, BEZ STAVEBNÍCH PŘÍPRAV TERÉNU

• NÍZKÁ HMOTNOST

• EFEKTIVINÍ A RYCHLÉ NASAZENÍ

• BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

• SNADNÁ ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

• OPAKOVANÉ POUŽITÍ

NOAQ Boxwall BW52 / BW102
Produktový list

”Ve dvou lidech je možné postavit
200m zábran BW52 za 1 hodinu.”

Flood Fighting System

výhradní dovozce prvků protipovodňové ochrany



VOLNĚ STOJÍCÍ MOBILNÍ ZÁBRANA
NOAQ Boxwall BW52 / BW102 jsou volně stojící 
mobilní protipovodňové zábrany použitelné kde-
koliv bez předchozích terénních či stavebních 
úprav.

SAMONOSNÁ ZÁBRANA
NOAQ Boxwall BW52 zadrží až 50 cm a BW102 
až 100 cm vysokou hladinu vody a je naprosto 
samonosná. Zábrany jsou drženy na místě 
vlastní váhou zachycované vody. Čím výše hla-
dina stoupá, tím pevněji je zábrana držena na 
místě.

FLEXIBILITA 
Pro vytvoření zatáček v hrazení jsou k dispozici 
speciální k tomu určené zábrany ve formě vni-
třních a vnějších rohových dílů. Další speciální 
díly umožňují překonat obrubník či jiný výškový 
rozdíl terénu.

NÍZKÁ HMOTNOST
Jednotlivé zábrany váží pouhých 6,1 kg, čímž je 
dosaženo hmotnosti hrazení cca 6,8 kg na ka-
ždý metr délky při použití BW52. 

EFEKTIVITA A RYCHLOST NASAZENÍ
Nízká hmotnost umožňuje snadné a rychlé na-
sazení zábran Boxwall, přičemž dva lidé zvlá-
dnou za 1 hodinu postavit až 200 m dlouhou 
hráz z BW52 bez použití jakéhokoliv nářadí. 
Díky rychlosti a jednoduchosti nasazení jsou 
zábrany Boxwall nejefektivnějším zásahovým 
prostředkem při bleskové povodni způsobené 
například přívalovým deštěm.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ

Po použití stačí zábrany v případě potřeby omýt 
či dekontaminovat a jsou ihned připraveny k na-
sazení.
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Tech. parametry: BW52 BW102 
Výška hrazení 50 cm 100 cm 
Rozměry (dxšxv cm) 98x68x53 99x120x106 
Účinná délka 90 cm 90 cm 
Váha dílu 6,1 kg 15,2 kg 
Rychlost výstavby cca 200 m/h cca 100 m/h 
Materiál Polypropylen Polypropylen 
Teplotní odolnost -30°C - +90°C -30°C - +90°C
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