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Bramka obrotowa354
Bramka obrotowa wykonana za stali, posiadająca certyfikat TÜV. Bramka dostarczana jest z dwoma słupkami po
obu stronach z możliwością połączenia słupków z innym stalowym systemem zabezpieczania obszaru
magazynowego dostępnym w naszej ofercie. Bramka zamyka się automatycznie.
szerokość całej konstrukcji: 1050 mm; szerokość bramki: 850 mm; waga: 33,2 kg

Bramka przesuwana344
Bramka przesuwana wykonana ze stali, posiadająca certyfikat TÜV. Po otworzeniu bramka nasuwana jest na belki
barierek sąsiadujących z nią, co powoduje, że bramka nie utrudnia przejścia. Na bramce zamontowane są uchwyty
po obu stronach, ułatwiające jej otwarcie i zamknięcie.
całkowita szerokość: 2760 mm; szerokość bramki: 1000 mm; waga: 72,8 kg

Moduły dodatkowe551
Każdy z dostępnych w naszej ofercie stalowych systemów odgradzających ma możliwośc zamontowania
dodatkowych modułów, które służą zwiększeniu funkcjonalności podstawowych systemów. W skład dodatkowych
modułów wchodzą: słupek montowany do poręczy służący np. do przymocowania lustra, tablica informacyjna,
siatka osłaniająca, metalowa zasłona montowana do niżej położonych barierek w celu odgrodzenia dostępu do
chronionych materiałów, narożnik do połączenia modułów, zawias służący do montowania barierek do ściany,
barierki zwijane mocowane na magnes.

Barierki łańcuchowe z wózkiem do przewożenia256
Zestaw wózek wraz z barierkami łańcuchowymi służącymi do szybkiego odgrodzenia dowolnych powierzchni.
Barierki w kolorze biało-czaerwonym lub żółto-czarnym. Wózek służy nie tylko do łatwego transportu barierek, ale
również do ich przechowywania.
waga: 92 kg

Rozkładana barierka polietylenowa350
Rozkładana barierka polietylenowa składająca się z dwóch lub z trzech elementów. Barierka jest w kolorze żółtym z
biało-czerwonym oznakowaniem na górze, co zwiększa jej widoczność. Możliwość szybkiego połączenia kilku
modułów za pomocą prostego systemu zatrzasków. Łatwe do przechowywania i transportu.
szerokość: 2000 mm; wysokość: 800 mm; waga: 6 kg
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Osłona na kable i węże355
Łatwe w montażu osłony na kable i węże do użytku wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dostępne dwa rodzaje
osłon - na kable o średnicy do 40 mm oraz do 75 mm. Osłony są odporne na duże ciężary do 40 ton. Pokryte są
odblaskową taśmą. Możliwość rozszerzenia osłony do większych rozmiarów.
wymiary: długość 1500 mm; szerokość 210 mm; wysokość 65 mm; waga 13,2 kg

Rampa228
Rampa podjazdowa wykonana z twardej gumy w kolorze zcarnym z żółtymi, odblaskowymi paskami. Opcjonalnie
może być mocowana do podłoża. Posiada dwa żłobienia na kable.
szerokość: 300 mm; wysokość: 100 mm; waga: 11 kg; nośność: 40 t

Próg zwalniający405
Wykonany z nowego rodzaju gumy próg zwalniający, mający budowę modułową, co pozwala na łączenie dowolnej
ilości modułów środkowych z modułem początkującym i kończącym próg. Poszczególne moduły występują w dwóch
kolorach - żółtym i czarnym. Występują w dwóch wysokościach - 50 mm lub 75 mm. Zalecana prędkość pojadu przy
progu o wysokości 50 mm to maksymalnie 20 km/h, przy progu 75 mm maksymalnie 10 km/h.

Stojak ostrzegawczy192
Stojak ostrzegający o mokrej podłodze w kolorze żółtym, z piktogramami umieszczonymi po obu stronach stojaka.
wysokość: 630 mm; szerokość u góry: 215 mm; szerokość na dole: 340 mm; waga: 1,2 kg

Słupki i osłony377
Słupki i osłony ostrzegawcze wykoanane z polietylenu mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku. Pokryte są odblaskową folią w celu zwiększenia widoczności. Sa bardzo stabilne dzięki podstawom, na
których sa umieszczone. Podstawa ta może być zdemontowana, aby ułatwić przechowywanie produktu.
wysokość: 800 mm; wielkość podstawy: 440 mm x 440 mm; waga: 6 kg
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Słupek elastyczny238
Słupek elastyczny wykonany z polietylenu. Możliwość zagięcia go w każdą stronę. Po uderzeniu samoczynnie
wraca do pierwotnego kształtu. Posiada elementy odblaskowe. Występujew kolorze czarnym i pomarańczowym.
wysokość: 750 mm; waga: 1,3 kg

Słupek elastyczny275
Słupek elastyczny wykonany z polietylenu. Możliwość zagięcia go w każdą stronę. Po uderzeniu samoczynnie
wraca do pierwotnego kształtu. Posiada elementy odblaskowe. Występujew kolorze czerwonym.
wysokość: 750 mm; rozmiar podstawy: średnica: 275 mm; wysokość: 70 mm; waga: 2 kg
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