SPECYFIKACJA PRODUKTU

Słupek 882 Event
Idealny do stosowania na zewnątrz. Posiada unikalną górną
nakładkę, która zabezpiecza linę bez wiązania oraz podstawę
Heavy Duty z uchwytami do przenoszenia. Doskonale sprawdzi się
na imprezach i zawodach sportowych.

Cechy i korzyści
− Event to lekki plastikowy słupek wkręcany do mocnej podstawy
wykonanej z gumy pochodzącej z recyklingu.
− Opatentowana górna nakładka umożliwia wprowadzenie liny do rowka
i jej zablokowanie bez konieczności wiązania - pozwala to na szybki
i prosty montaż barierki.

433mm

− Podstawa Heavy Duty, po której można chodzić lub jeździć, a mimo to
zachowuje swój kształt i funkcje.
− Słupek i podstawę można szybko i łatwo zdemontować, co ułatwia
przechowywanie i transport.
− Idealnie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, ale należy unikać
trwałej ekspozycji zewnętrznej.

486mm

Specyfikacja produktu

957mm
Ø65mm

80mm

Waga 7.5kg

− Słupek z tworzywa sztucznego dostępny w kolorze białym odpornym
na działanie promieniowania UV.
− Podstawa w kolorze czarnym wykonana z gumy pochodzącej
z recyklingu.
− Lina o średnicy 6 mm dostępna w trzech kolorach.
− Dostarczany w płaskim opakowaniu, nie ma potrzeby używania narzędzi.
− Dostępny do zakupu w paczce po 6 słupków z 50 metrową liną.

Zastosowania
− Zwiększenie bezpieczeństwa na imprezach.
− Doskonale sprawdzi się na imprezach, zawodach sportowych
i festiwalach.
− Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
− Ułatwia prowadzenie pieszych

Kod zamówienia
882/6 – Słupek Event sześciopak
Waga liny 1.2kg

Konfiguracja produktu
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Modele podstawy

Wykończenia słupka

Długośc liny

Kolory liny

Podstawa Heavy Duty

Dostępny w kolorze białym

Lina o długości 50 m

Zielony, czerwony i niebieski
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Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
Ze względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).
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