
„Иновация“ е основното определение за 
този продукт навсякъде, където е поставен. 



TrialSystem е първата облицовка създадена 
специално за пътните знаци и стълбове, 

изцяло от рециклирано PVC. 



•  Определя имиджа и естетиката на града 

• Позволява огромно спестяване на пари през времето, поради липсата на 
поддръжка 

Големи предимства за градските общини 



• Общините могат да си възвърнат вложените средства, като предлагат  

на фирмите да рекламират дейността си директно върху TrialSystem 

 

Големи предимства за градските общини 



TrialSystem благодарение на своята триъгълна форма със заоблени ъгли и липсата 
на болтове в своя дизайн поглъща силата при удар от страна на пешеходци, 
колоездачи или превозни средства. 

По-голяма сигурност по пътищата   



„Котешките очи“ (рефлектори), поставени на устройството, сигнализират за 
наличието на препятствие през нощта или в условията на слаба видимост. 

По-голяма сигурност по пътищата   



Цветът и широката структура на TrialSystem подчертават сигналните знаци, 
подобрявайки видимостта през деня. 

По-голяма сигурност по пътищата   



Всяка структура може да бъде персонализирана от всички страни с локални 
общински знаци, пътни знаци и знаци оказващи ограниченията в скоростта на 
движение или всякаква друга информация от обществен интерес. 

Повече информация по пътищата   



TrialSystem прави по-достъпна информацията свързана с особеностите на 
географския район, като по този начин подобрява навигацията по улиците. 
Структурата също така може да бъде полезна помощ за слепите, чрез внедряване 
на информацията с помощта на Брайлови символи. 

Повече информация по пътищата   



TrialSystem поддържа информационни плакати, рекламни знаци с различни 
размери, като по този начин оптимизира видимостта и съдържанието. 

Повече информация по пътищата   



TrialSystem е структура, която позволява осъществяване на комуникация във 
вътрешността и външността на големите площи. 

Повече информация по пътищата   



В TrialSystem могат да бъдат инсталирани: 
- Телекамери, които могат да предоставят информация за трафика 
- Сензори, способни да извършват мониторинг на качеството на въздуха 

Повече информация по пътищата   



В TrialSystem могат да бъдат инсталирани: 
- WiFi антени и системи 
 

Повече информация по пътищата   



Сходни структури на TrialSystem могат да бъдат използвани за пътни знаци и 
указателни табели. 

Облича града в елегантност  



Голямото разнообразие на цветове и елегантен дизайн мебелира и определя 
местности и юрисдикции. Структурата се интегрира в различни местоположения 
свръзани с околната среда, архитектурата и градската среда (паркове, стара част 
на града, големи търговски площи) като по този начин подобрява естетиката.  

Облича града в елегантност  



TrialSystem е система покриваща стълбовете на пътните знаци, създадена от рециклирано 
ПВЦ с триъгълна форма, играеща ролята на покривало на различни видове стълбове: 

• Кръгли Ø60mm ( Ø48mm с адаптер ) 

• Правоъгълни 80x40mm 
 

Размери 

• Стандартни височини: 2,5m/3,0m /3,5m /4,0m 

• Предна ширина: 13,5cm 
• Ширина: 10cm 

• Дебелина на ПВЦ-то: 2,5mm 
• Тегло mt 1:1,700kg 
 

Материали 

• Структура и вътрешна част: рециклирано ПВЦ 

• Капачка: Polyamide 6,30% черно индустриално фибростъкло 

 

Технически характеристики 



Сглобяване - лесно за инсталация, също и за неспециализиран персонал 

Технически характеристики 



Цветове - TrialSystem се произвежда в цветовете от скалата на RAL, също и метализирано.  

Технически характеристики 



Големи предимства за градските общини 



TrialSystem е нов продукт, разработен с помощта на проучвания и точност от 
италиански дизайнери. Те са фокусирали техните изследвания и усилия да 
преконструират и да прегрупират материали, които общността обикновенно 
изхвърля като ги преоценяват и им вдъхват нов живот, превръщайки ги в 
изделия полезни за човечеството и за издръжливостта на околната среда. 
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