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Czy wiesz, że?

Już od ponad stu lat Tensator® zajmuje się organizacją bezpiecznego i sprawnego przepływu osób z miejsca na miejsce.  
Jako wiodący na świecie specjalista w dziedzinie organizacji kolejki i barierek BHP, oferujemy szeroką gamę produktów, których 
jakość wykonania jest naszą wizytówką od 1881 roku.

Jesteśmy przekonani, że system Tensabarrier®, stworzony w latach 70-tych ubiegłego wieku, pozostaje wiodącym produktem 
w branży - sprzedaż jednej barierki jest odnotowywana co 34 sekundy! Ze wzrostem konkurencji i tendencją do wykonywania 
zakupów w sieci, coraz większa liczba klientów dokonuje zakupów nie posiadając pełnych informacji - przecież barierka to 
tylko barierka, prawda? Nieprawda!

Jako wynalazca słynnego na całym świecie systemu barierek Tensabarrier®, Tensator® ustanowił standard na rynku. Dlaczego 
zatem nasi klienci mają się godzić na mniej? Tensabarrier® to jedna z najbezpieczniejszych barierek na rynku i, w przeciwieństwie 
do podróbek, została wyposażona w system hamowania, który spowalnia zwijanie się taśmy, znacznie ograniczając ryzyko 
wypadku.

Kup raz, kup Tensabarrier® 

Nikt nie lubi wpychania się bez kolejki; dlatego system Tensabarrier® zaprojektowano, a następnie 
dopracowano przez cały okres jego użytkowania, tak aby po rozciągnięciu taśma znajdowała się na 
optymalnej wysokości uniemożliwiając człowiekowi przeciętnego wzrostu przejście pod nią lub nad 
nią. To prosta ergonomia, zgodnie z którą słupki wyższe niż Tensabarrier® zachęcają do przejścia pod 
taśmą, a słupki niższe do przejścia nad nią.

Podstawa Universal od Tensator posiada najniższą krawędź dostępną na rynku ułatwiając dostęp 
osobom oczekującym w kolejce. W ruchliwych miejscach z wieloma barierkami nowa podstawa 
Universal znacznie poprawia wrażenia klientów i nie stawia osób niepełnosprawnych w niekorzystnej 
sytuacji.

Historia Tensabarrier® 

Tensabarrier® 889
Advance

Tensabarrier® 890
Slimline

Taśma 
Taśma standardowo stosowana w systemie Tensabarrier® jest do 
2 razy grubsza od podróbek, przez co lepiej zachowuje kształt, 
dobrze znosi wielokrotne zwijanie, nie strzępi się, nie skręca, ani 
nie zgina. Podchodź sceptycznie do podróbek oferujących pozornie 
atrakcyjne, większe standardowe długości taśmy niż Tensabarrier®. 
Zazwyczaj produkty te są cieńsze i nie sprawdzają się tak dobrze, jak 
Tensabarrier® i z pewnością nie będą tak trwałe. Jeśli coś jest zbyt 
piękne, aby było prawdziwe, to zazwyczaj jest zbyt piękne, aby było 
prawdziwe! W razie wątpliwości spytaj ekspertów Tensator®.

Słupek i podstawa  Tensabarrier® są wstępnie montowane  
w fabryce Tensator®  przy zastosowaniu pneumatycznego klucza 
dynamometrycznego o momencie obrotowym 56Nm / 42lbs, dlatego 
też słupek raczej się nie poluzuje, a tym samym fabrycznie zmontowany 
Tensabarrier® trzyma pion i się nie przechyla! Wysoki moment obrotowy 
zastosowany przy montażu sprawia, że produkt Tensabarrier® nie ulegnie 
poluzowaniu.

90° 85°
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Zabezpieczenie przed ingerencją 
niepowołanych osób

Kasety Tensabarrier® standardowo wyposażono 
w elementy blokujące, zabezpieczające przed 
ingerencją niepowołanych osób i zapobiegające 
przypadkowemu odpięciu się taśmy.

Taśma / pas

Taśma Tensabarrier® jest zazwyczaj do 2 razy grubsza niż imitacje. 
Tkana z włókien przeznaczonych dla wojska, takich samych, jak 
stosowane do produkcji taśm spadochronowych, gwarantuje 
wytrzymałość i daje pewność, że nie zerwie się pod obciążeniem. 
Podróbki mogą być dłuższe, ale będą cieńsze i znacznie mniej 
wytrzymałe.

Zapięcie taśmy

Nasze zapięcie taśmy zostało wyraźnie 
oznaczone logo Tensabarrier® i nie można 
go znaleźć w żadnej podróbce. To markowe 
rozwiązanie zapewnia natychmiastowe 
zabezpieczenie i stanowi ostateczny znak 
jakości na barierkach bhp i barierkach 
stosowanych do organizacji kolejki.

Sprężyna naciągowa

Pomimo, że została schowana w podstawie kasety, sprężyna 
Tensabarrier® nie jest zwyczajnym elementem. W przeciwieństwie do 
rozwiązań, które można znaleźć w podróbkach, Tensabarrier jest sprężyną 
śrubową o stałym naprężeniu i o kondycjonowanej krawędzi, co zmniejsza 
ryzyko pęknięć naprężeniowych lub uszkodzeń wywołanych zmęczeniem 
materiału. Kup raz, kup Tensabarrier®.

Mechanizm hamowania

Wyposażony w oryginalny, opatentowany system hamowania, 
który spowalnia zwijanie się taśmy i powrót zapięcia do kasety. 
Takiego systemu hamowania nie zapewniono w podróbkach, 
przez co zapięcie taśmy może gwałtownie wrócić do kasety 
poruszając się szybciej niż samochód Formuły 1 i powodując 
poważne zagrożenie dla wszystkiego, co znajduje się na jego na 
drodze.

Kaseta

Taśma / Pas Zapięcie taśmy

Słupek / Rura

Mocowania / Złącza

Pokrywa Podstawy

Podstawa

Zabezpieczenie 
Podłogi
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Tensabarrier® Kaseta
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3. Określ kolor/wykończenie słupka

4. Wybierz długość taśmy i kolor 

   lub nadruk

5. Wybierz zapięcie taśmy

6. Wybierz akcesoria opcjonalne

2. Wybierz typ podstawy i kolor/ 
wykończenie

1. Wybierz wzór słupka 

Co trzeba wiedzieć przy składaniu zamówienia
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5. Wybierz zapięcie taśmy 

6. Wybierz akcesoria Tensabarrier®  Opcjonalnie

Ramka informacyjna Półkula sprzedażowa Wózek do 
przewożenia słupków

Wózek do 
przechowywania

4. Wybierz kolor i długość taśmy

Standardowe (STE)  
do użytku ogólnego

Magnesowe (MTE)    
do użytku przy 

wyjściach awaryjnych

Antypaniczne (PBTE)
do użytku przy 

wyjściach awaryjnych, 
gdy użycie magnesu 
nie jest dozwolone.

Klamrowe (WCT) 
do użytku na regałach 

magazynowych

Pętla jednokierunkowa 
(OWLTE) do użytku 
jednokierunkowego  

w sytuacjach awaryjnych

3. Wybierz wykończenie słupka

2. Wybierz model podstawy1. Wybierz model słupka
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      Rollabarrier®                  Heavy Duty                    Outdoor

Universal Basic Sport  Montaż do podłoża

Montaż w podłożu Magnetyczna Montaż Advance Podstawa ciężka Podstawa bez pokrywy
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Tensabarrier® Modele podstaw

Specjalne modele podstaw Tensabarrier® (dostępne tylko z wybranymi słupkami)

Tensabarrier® Modele podstaw
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Podstawa 889U Universal
Smukły profil podstawy Universal wykonanej z 
żeliwa z pokrywą ze stali tłoczonej ma najniższą 
krawędź na rynku; dostępna w szerokiej gamie 
kolorów i wykończeń.

Kod zamówienia: 
889U-STD: taśma 2.3m  
889U-MAX: taśma 3.65m

Podstawa 889B Basic
Podstawa Basic z żeliwa została pokryta 
bardzo trwałą pokrywą plastikową ABS 
odporną na zarysowania, idealna dla nabywcy 
Tensabarrier® szukającego ekonomicznych 
rozwiązań.

Kod zamówienia: 
889B-STD: taśma 2.3m  
889B-MAX: taśma 3.65m 

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga 11kg

Słupek 889 Advance

Dzięki niezakłóconym, smukłym liniom słupek 889 Advance wnosi prostą elegancję do czynności kierowania ludzi. 
Nowoczesny design w połączeniu ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, unikalnymi dla Tensabarrier®, 
czynią go rozwiązaniem idealnym dla wszystkich zastosowań.
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Podstawa 889S Sport

Jednoczęściowa, bez pokrywy, wykonana 
ze stali ciętej płomieniowo, dostępna w 
wykończeniu polerowanym lub malowana 
proszkowo, podstawa Sport to najcieńsza, 
wolnostojąca podstawa Tensabarrier®, 
zapewniająca nowoczesny wygląd i wolne od 
przeszkód przejście dla wózków inwalidzkich, 
pieszych i wózków na zakupy.

Kod zamówienia: 
889S-STD: taśma 2.3m  
889S-MAX: taśma 3.65m

Podstawa 889F Montaż do podłoża

W celu zapewnienia dodatkowej stabilności 
w miejscach o ustalonym nasileniu ruchu 
ta błyszcząca, chromowana podstawa jest 
montowana do podłoża. Podstawa dostępna 
również w opcji ze stali nierdzewnej.

Kod zamówienia: 
889F-STD: taśma 2.3m  
889F-MAX: taśma 3.65m

wysokość 9450mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga 10kg

wysokość 950mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 140mm waga 4.4kg

2.5"
[63.50mm]38
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13.58"
[345mm]

Standard
24.25lbs [11kg]

889U Advance

Wózek do przewożenia słupków

Unikaj noszenia ciężarów, z łatwością 
transportuj barierki między lokalizacjami za 
pomocą wózka do przewożenia słupków. 
Nadaje się do wszystkich wolnostojących 
barierek Tensabarrier.

Podstawa 889R Montaż w podłożu

Podstawy z gniazdem w podłożu zapewniają 
dodatkową stabilność i pewność, że 
rozmieszczenie słupków będzie zawsze 
prawidłowe. Zaprojektowana z myślą o 
łatwym demontażu i dostarczana z jedną 
zaślepką na słupek, która jest nakładana na 
gniazdo, podstawa 889R Montaż w podłożu 
oferuje elastyczność typu 2 w 1, jako 
rozwiązanie w formie barierek stałych, jak i 
tymczasowych. Gniazdo podłogowe, króciec 
i zaślepki wykonano ze stali nierdzewnej w 
celu uniknięcia korozji.

Kod zamówienia: 
889R-STD: taśma 2.3m  
889R-MAX: taśma 3.65m 

wysokość 940mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 68mm waga 3kg

Podstawa 889 Montaż Advance

Innowacyjny design podstawy 889 Montaż 
Advance przewiduje słupek dłuższy od 
standardowego, który ciasno przylega do 
wpuszczonego w podłoże okrągłego bloku 
montażowego w gnieździe. Powierzchnia 
bloku montażowego została wpuszczona do 
podłoża, co eliminuje potrzebę stosowania 
zaślepek po zdjęciu słupka. Podstawa z 
gniazdem wykonana jest ze stali nierdzewnej 
w celu uniknięcia korozji. Z tym gniazdem 
zalecamy stosowanie słupków ze stali 
nierdzewnej. 

Kod zamówienia: 
889ADP-STD: taśma 2.3m  
889ADP-MAX: taśma 3.65m

wysokość 975mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 100mm waga 2.3kg

Podstawa 889 Magnetyczna

Podstawy magnesowe łączą w sobie 
stabilność i prawidłowość położenia 
podstawy montowanej na stałe z 
elastycznością wolnostojącego systemu 
Tensabarrier®. Magnesy montowane w 
podstawie mocno przylegają do płyty 
stalowej, którą można wpuścić do każdego 
podłoża. Barierki można wygodnie usunąć 
i zamontować ponownie bez konieczności 
stosowania zaślepek podłogowych.

Kod zamówienia: 
889MAG-STD: taśma 2.3m  
889MAG-MAX: taśma 3.65m

wysokość 980mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 225mm waga N/A

Kasety wymienne

Wszystkie barierki Tensabarrier® zostały 
wyposażone w wymienne kasety z taśmą. 
Jeśli więc zmieni się logo lub spodoba Ci się 
inny kolor, masz pełną elastyczność i możesz 
zmienić taśmę bez konieczności kupowania 
nowych barierek Tensabarrier®.

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga 10.75kg
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Słupek 889T2 Dual Line

Pomysłowa i opatentowana konstrukcja barierek Tensabarrier® Tensator Advance 
Dual Line przewiduje nie jedną, ale dwie taśmy, zapewniając maksymalną kontrolę, 
bezpieczeństwo i ochronę.

Dodanie drugiej dolnej kasety z taśmą, zamkniętej w jednym kompletnym słupku, to 
opatentowana innowacja Tensator®. Dolna taśma znajduje się na takiej wysokości, iż 
zniechęca do przechodzenia pod nią, a także, co kluczowe, zostanie wykryta przez 
niedowidzących użytkowników posługujących się laską lub prowadzonych przez psa 
przewodnika.

Innowacyjny sposób myślenia w Tensator sprawia, że nasi klienci decydują się na wybór 
słupków Dual Line z naszej szerokiej oferty systemu Tensabarrier® i zastosowanie ich 
w miejscach publicznych, które podlegają przepisom w zakresie dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych.
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Pokazany produkt:

889T2U Dual Line czarny i chromowany 
słupek z podstawą Uniwersalną

Podstawa 889T2UH Universal

Smukły profil podstawy Universal wykonanej z 
żeliwa z pokrywą ze stali tłoczonej ma najniższą 
krawędź na rynku; dostępna w szerokiej gamie 
kolorów i wykończeń.

Kod zamówienia: 
889T2UH-STD: taśma 2.3m 
889T2UH-MAX: taśma 3.65m 

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 342mm waga 16.90kg

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 342mm waga 16kg

wysokość 940mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 68mm waga 4.4kg

Podstawa 889T2F Montaż do podłoża

W celu zapewnienia dodatkowej stabilności 
w miejscach o ustalonym nasileniu ruchu 
ta błyszcząca, chromowana podstawa jest 
montowana do podłoża. Podstawa dostępna 
również w opcji ze stali nierdzewnej.

Kod zamówienia: 
889T2F-STD: taśma 2.3m 
889T2F-MAX: taśma 3.65m 
 
wysokość 950mm rura (średn. 

zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 140mm waga 4.4kg

wysokość 975mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 100mm waga 2.3kg

Podstawa 889T2 Magnetic

Podstawy magnesowe łączą w sobie 
stabilność i prawidłowość położenia 
podstawy montowanej na stałe z 
elastycznością wolnostojącego systemu 
Tensabarrier®. Magnesy montowane w 
podstawie mocno przylegają do płyty 
stalowej, którą można wpuścić do każdego 
podłoża. Barierki można wygodnie usunąć 
i zamontować ponownie bez konieczności 
stosowania zaślepek podłogowych.

Kod zamówienia: 
889T2MAG-STD: taśma 2.3m 
889T2MAG-MAX: taśma 3.65m

wysokość 980mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 225mm waga N/A

Podstawa 889T2R Montaż w podłożu

Podstawy z gniazdem w podłożu zapewniają 
dodatkową stabilność i pewność, że 
rozmieszczenie słupków będzie zawsze 
prawidłowe. Zaprojektowana z myślą o 
łatwym demontażu i dostarczana z jedną 
zaślepką na słupek nakładaną na gniazdo, 
podstawa 889T2R Montaż w podłożu 
oferuje elastyczność typu 2 w 1 będąc 
rozwiązaniem w formie barierek stałych, 
jak i tymczasowych. Gniazdo podłogowe, 
króciec i zaślepki wykonano ze stali 
nierdzewnej w celu uniknięcia korozji. 

Kod zamówienia: 
889T2R-STD: taśma 2.3m 
889T2R-MAX: taśma 3.65m

Podstawa 889T2 Montaż Advance

Innowacyjny design podstawy 889T2 
Montaż Advance przewiduje słupek 
dłuższy od standardowego, który ciasno 
przylega do wpuszczonego w podłoże 
okrągłego bloku montażowego w gnieździe. 
Powierzchnia bloku montażowego została 
wpuszczona do podłoża, co eliminuje 
potrzebę stosowania zaślepek po zdjęciu 
słupka. Podstawa z gniazdem wykonana 
jest ze stali nierdzewnej w celu uniknięcia 
korozji. Z tym gniazdem zalecamy 
stosowanie słupków ze stali nierdzewnej. 

Kod zamówienia: 
889T2ADP-STD: taśma 2.3m 
889T2ADP-MAX: taśma 3.65m

Podstawa 889T2BH Basic

Podstawa Basic z żeliwa została pokryta 
bardzo trwałą pokrywą plastikową ABS 
odporną na zarysowania, idealna dla 
nabywcy Tensabarrier® szukającego 
ekonomicznych rozwiązań.

Kod zamówienia: 
889T2BH-STD: taśma 2.3m 
889T2BH-MAX: taśma 3.65m 
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Słupek 893 Teleskopowy

Słupek 893 Teleskopowy od firmy Tensator to elastyczne rozwiązanie do oznakowania.  
Można je włączyć do systemu kolejki i unieść wyżej ponad głowy klientów, tak  
aby znaki były widoczniejsze, a prowadzenie i instrukcje bardziej skuteczne.

Wysokość słupka Telescopic łatwo reguluje się bez użycia narzędzi i blokuje  
na odpowiedniej wysokości od 1480 do 2300 mm. Przy obniżaniu, rurki przedłużające 
powoli wsuwają się z powrotem do wnętrza słupka, co pozwala uniknąć obrażeń.

Kaseta ścienna 970 XL

Kaseta ścienna XL oferuje najdłuższą taśmę na rynku. Dzięki zastosowaniu 23 metrów 
taśmy odblaskowej NightView od Tensator, jest to rozwiązanie o wysokiej widoczności 
zwiększające bezpieczeństwo wizualne w miejscach, gdzie obowiązują przepisy BHP. 

Taśmę można naciągnąć na dowolną długość do 23 metrów.

360 Obrotowy Tensabarrier

360 Obrotowy Tensabarrier® oferuje wszystkie zalety Tensabarrier® Advance.  
Słupek został wyposażony w głowicę obrotową 360 stopni umożliwiającą szybką 
reorganizację układu kolejki. Jest to model idealny dla miejsc, w których liczba kolejek 
regularnie się zmienia.

Dzięki temu rozwiązaniu można zmienić układ kolejki bez przemieszczania słupków 
redukując zakłócenia do minimum.

www.tensabarrier.pl
https://www.linkedin.com/company/tensator-group
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889P Plus Advance 

Kolejna innowacja w ramach systemu Tensabarrier®, seria Plus firmy 
Tensator® to pierwsza na świecie taśma o potrójnej szerokości. Przy 
szerokości 150 mm, do 50% większej niż w podróbkach, taśma Plus 
stanowi imponującą przestrzeń, na której można zaprezentować logo 
firmowe, komunikaty promocyjne lub ostrzeżenia i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa.
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 Pokazany produkt: 

Słupek 889PU z nadrukiem  
na szerokiej taśmie Plus 150mm

Podstawa 889PUH Universal

Smukły profil podstawy Universal wykonanej z 
żeliwa z pokrywą ze stali tłoczonej ma najniższą 
krawędź na rynku; dostępna w szerokiej gamie 
kolorów i wykończeń.

Kod zamówienia: 
889PUH-STD: taśma 2m   

Podstawa 889PR Montaż w podłożu

Podstawy z gniazdem w podłożu zapewniają 
dodatkową stabilność i pewność, że rozmieszczenie 
słupków będzie zawsze prawidłowe. Zaprojektowana 
z myślą o łatwym demontażu i dostarczana z jedną 
zaślepką na słupek nakładaną na gniazdo, podstawa 
889PR Montaż w podłożu oferuje elastyczność typu 
2 w 1 będąc rozwiązaniem w formie barierek stałych, 
jak i tymczasowych. Gniazdo podłogowe, króciec 
i zaślepki wykonano ze stali nierdzewnej w celu 
uniknięcia korozji

Kod zamówienia: 
889PR-STD: taśma 2m   

Podstawa 889PBH Basic

Podstawa Basic z żeliwa została pokryta 
bardzo trwałą pokrywą plastikową ABS 
odporną na zarysowania, idealna dla 
nabywcy Tensabarrier® szukającego 
ekonomicznych rozwiązań.

Kod zamówienia: 
889PBH-STD: taśma 2m   

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 342mm waga 16.50kg

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 342mm waga 16.50kg

wysokość 940mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 68mm waga 4.4kg

Podstawa 889PF Montaż do podłoża

W celu zapewnienia dodatkowej stabilności 
w miejscach o ustalonym nasileniu ruchu ta 
błyszcząca, chromowana podstawa jest montowana 
do podłoża. Podstawa dostępna również w opcji ze 
stali nierdzewnej.

Kod zamówienia: 
889PF-STD: taśma 2m   
 
 

wysokość 950mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 140mm waga 4.4kg

Podstawa 889P Magnetic

Podstawy magnesowe łączą w sobie 
stabilność i prawidłowość położenia podstawy 
montowanej na stałe z elastycznością 
wolnostojącego systemu Tensabarrier®. 
Magnesy montowane w podstawie mocno 
przylegają do płyty stalowej, którą można 
wpuścić do każdego podłoża. Barierki można 
wygodnie usunąć i zamontować ponownie 
bez konieczności stosowania zaślepek 
podłogowych.

Kod zamówienia: 
889PMAG-STD: taśma 2m   

wysokość 980mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 225mm waga N/A

wysokość 975mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 100mm waga 2.3kg

Podstawa 889T2 Montaż Advance

Innowacyjny design podstawy 889T2 Montaż 
Advance przewiduje słupek dłuższy od 
standardowego, który ciasno przylega do 
wpuszczonego w podłoże okrągłego bloku 
montażowego w gnieździe. Powierzchnia bloku 
montażowego została wpuszczona do podłoża, 
co eliminuje potrzebę stosowania zaślepek po 
zdjęciu słupka. Podstawa z gniazdem wykonana 
jest ze stali nierdzewnej w celu uniknięcia 
korozji. Z tym gniazdem zalecamy stosowanie 
słupków ze stali nierdzewnej.

Kod zamówienia: 
889T2ADP-STD: taśma 2.3m   
889T2ADP-MAX: taśma 3.65m  

www.tensabarrier.pl
https://www.linkedin.com/company/tensator-group
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Pokazany produkt:

Słupek 890 czarny  
z czarno/białą prążkowaną taśmą

2.00"
[51mm]

Standard
22lbs [9.5kg]
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14.00"
[342mm]

890U Slimline

Kasety wymienne

Wszystkie barierki Tensabarrier® zostały 
wyposażone w wymienne kasety z taśmą. 
Jeśli więc zmieni się logo lub spodoba Ci się 
inny kolor, masz pełną elastyczność i możesz 
zmienić taśmę bez konieczności kupowania 
nowych barierek Tensabarrier®..

Kolory taśmy  
i nadruki wykonane na zamówienie

Wybieraj spośród szerokiej gamy standar-
dowych kolorów i nadruków bez dodatkowych 
opłat albo stwórz własny projekt nadruku 
wykonany na zamówienie. Wszystkie taśmy 
Tensabarrier® są tworzone cyfrowo, więc  
w projekcie można zastosować nieograniczoną 
liczbę kolorów. Nadruki na taśmach Tensabar-
rier są zawsze wykonywane metodą termo-
sublimacji, co oznacza, że logo lub komunikat 
się nie zetrze, ani nie złuszczy,  przeciwieństwie 
do sitodruku używanego  
w niskiej jakości podróbkach.

890 Slimline

Charakteryzująca się minimalistyczną, dwucalową średnicą słupka, linia 890 Slimline 
łączy estetykę słupka o niższym profilu z pełnowymiarową głowicą, dzięki czemu jest w 
100% kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Tensabarrier®. Podstawa 890U Universal

Smukły profil podstawy Universal wykonanej 
z żeliwa z pokrywą ze stali tłoczonej ma 
najniższą krawędź na rynku; dostępna  
w szerokiej gamie kolorów i wykończeń.

Kod zamówienia: 
890U-STD: taśma 2.3m  
890U-MAX: taśma 3.65m 

Podstawa 890B Basic

Podstawa Basic z żeliwa została pokryta 
bardzo trwałą pokrywą plastikową ABS 
odporną na zarysowania.

 
Kod zamówienia: 
890B-STD: taśma 2.3m 
890B-MAX: taśma 3.65m 

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 51mm

średnica 
podstawy 342mm waga 9.5kg

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 51mm

średnica 
podstawy 342mm waga 9.5kg

www.tensabarrier.pl
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RB1 Rollabarrier®

Oryginalna i wciąż jedyna w pełni funkcjonalna, barierka Rollabarrier® na kółkach 
z samozwijającą się taśmą to kolejna opatentowana innowacja Tensator®. 
Nawet jeśli producenci podróbek twierdzą, że oferują te same korzyści w 
zakresie mobilności, tylko barierka Rollabarrier® posiada opatentowaną funkcję 
zagnieżdżania, która pozwala na wspólne przemieszczanie słupków. Oznacza to, 
że konfigurację kolejki można ustawić i zdemontować do 3 razy szybciej niż w 
przypadku jakiejkolwiek innej barierki na kółkach dostępnej na rynku. Co więcej, 
to nie jedyne korzyści, które oferuje barierka Rollabarrier, ponieważ jej podstawa 
z funkcją zagnieżdżania umożliwia bezpieczne składowanie barierek Rollabarrier 
zajmując do 50% mniej powierzchni podłogi niż standardowe barierki TensabarrierR
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Pokazany produkt:

Słupek Rollabarrier(R), szary z fioletową taśmą

RB1 Rollabarrier®

2.50"
[63.50mm]38
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13.50"
[345mm]

Standard
26lbs [11kg] Funkcja zagnieżdżania

Funkcja zagnieżdżania umożliwia prze-
mieszczanie do 3 słupków połączon-
ych ze sobą i pozwala zaoszczędzić 
do 50% powierzchni magazynowej.

RB1 Rollabarrier®

Wyposażony w standardową kasetę 
Tensabarrier, słupek Rollabarrier® 
znacznie ułatwia zmianę układu kolejki. 
Wystarczy przechylić go na kółkach i 
odjechać.

Kod zamówienia:                         

RB1-STD: taśma 2.3m  
RB1-MAX: taśma 3.65m      

Szerokośc taśmy: 50mm

Wykończenie żeliwnej podstawy  
w kolorze szarym.

RB1T2 Rollabarrier® Dual

wysokość 990mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga 11kg

wysokość 990mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga 15kg

Słupek Rollabarrier Dual wyposażono  
w dodatkową kasetę na niższym poziomie, 
zwiększając bezpieczeństwo przez 
zniechęcenie ludzi do przechodzenia pod 
taśmą i zapewnienie maksymalnej pomocy 
osobom niedowidzącym, ponieważ dolną 
taśmę można wyczuć posługując się laską. 
Zaprojektowany z myślą o spełnieniu 
przepisów dotyczących dyskryminacji 
osób niepełnosprawnych. 

Kod zamówienia: 
RB1T2-STD: taśma 2.3m  
RB1T2-MAX: taśma 3.65m

Szerokośc taśmy: 50mm

Wykończenie żeliwnej podstawy  
w kolorze szarym

www.tensabarrier.pl
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Słupek TCL TensaClear™

Słupek Tensaclear™ zapewnia wszystkie funkcje standardowego słupka 
Tensabarrier® z dodatkowymi unikalnymi funkcjami reklamowymi powstałymi 
dzięki zastosowaniu transparentnej rury. 
Wykonany z poliwęglanu słupek jest w pełni przezroczysty i niezwykle 
wytrzymały, co sprawia, że idealnie nadaje się do wypełnienia go artykułami 
promocyjnymi, od gum balonowych w formie kulek po ziarna kawy. Można go 
też wypełnić nadrukami np. logo, co jest idealnym sposobem wzmocnienia marki. 
Słupek można wypełnić już w fabryce Tensator® albo na miejscu u klienta, dzięki 
łatwo demontowalnej i wymiennej głowicy kasetyT
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Pokazany produkt:

Słupek Tensaclear(TM) w wykonaniu promocyjnym

Cechy i korzyści:

• przezroczysty słupek można wypełnić materiałami promocyjnymi lub nadrukiem logo

• w pełni kompatybilny z pełną gamą akcesoriów Tensabarrier®,  
 łącznie z ramkami informacyjnymi i półkulami sprzedażowymi

• dostępne nadruki na taśmie wykonane na zamówienie

Specyfikacja::

Ciężar:   7,3kg podstawa Basic, 7,3kg podstawa Universal,  
   9,2kg podstawa Outdoor (po wypełnieniu)
Wysokość:  970mm podstawa Basic, 970mm podstawa Universal,  
   940mm podstawa Outdoor
Śr. rury:   64mm
Śr. podstawy:  342mm podstawa Basic, 342mm podstawa Universal,  
   380mm podstawa Outdoor

Kod zamówienia:

Podstawa Basic: 
TCLB-STD: taśma 2.3m  
TCLB-MAX: taśma 3.65m
Podstawa Uniwersalna: 
TCLU-STD: taśma 2.3m 
TCLU-MAX: taśma 3.65m

Podstawa Outdoor:
TCLOUT-STD: taśma 2.3m  
TCLOUT-MAX: taśma 3.65m

TCLU TensaClearTM

2.50"
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Standard
19lbs [7.3kg]

Modele podstaw dla słupka TensaClearTM :

Półkula sprzedażowa

Dodaj półkulę sprzedażową do kolejki 
i przekonaj się, jak przychody z zakupów 
spontanicznych i zyski wzrosną nawet o 30%.

Ramki informacyjne i kieszenie na ulotki

W ofercie szeroki wybór ramek informacyjnych 
i kieszeni na ulotki uzupełniających produkty 
Tensabarrier® i zapewniających dodatkowe 
informacje osobom oczekującym w kolejce.

UniversalBasic Outdoor
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Słupek  Tensabarrier® Ultra

Chcesz pójść wyżej? Nie ma problemu, wybierz spośród oferty słupków Tensa-
barrier Ultra, aby zapewnić sobie większą wysokość i widoczność. Standardowo 
słupek Tensabarrier® Ultra jest dostępny w wysokościach 1,6 m lub 1,8 m, albo 
może być wykonany na zamówienie według potrzeb klienta w zakresie wysokości. 
Należy pamiętać, że kaseta jest zawsze montowana na standardowej wysokości 
Tensabarrier® , tak aby taśmę można było przypiąć do każdego słupka Tensabarri-
er® znajdującego się w pobliżu.

Pokazany produkt:

Słupek Tensabarrier(R) Ultra z ramką informacyjną

 345mm 

 1600mm 

 63.5mm 
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Podstawa Ultra Universal Ciężka

Podstawa Universal wykonana z żeliwa z 
pokrywą ze stali tłoczonej; dostępna w 
szerokiej gamie kolorów i wykończeń. 
Podstawa ciężka, co zapewnia dodatkową 
stabilność. 

Kod zamówienia: 

ULT16UH: 1.6m wys. słupka, taśma 2.3m 
ULT18UH: 1.8m wys. słupka, taśma 2.3m

Podstawa Ultra Montaż do podłoża

Zapewnia dodatkową stabilność w miejs-
cach o ustalonym nasileniu ruchu.

 
Kod zamówienia:

ULT16F: 1.6m wys. słupka, taśma 2.3m  
ULT18F: 1.8m wys. słupka, taśma 2.3m                       

wysokość 1600mm 
1800mm

rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 342mm waga ULT16UH 18kg 

ULT18UH 18.5kg

wysokość 1600mm 
1800mm

rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 140mm waga N/A

ULTSL Ultra

Podstawa Ultra Rollabarrier®

Podstawa Rollabarrier® wykonana z 
żeliwa, dostępna w kolorach: szarym lub 
czarnym teksturowym.

Kod zamówienia: 

ULT16RB1: 1.6m wys. słupka, taśma 2.3m  
ULT18RB1: 1.8m wys. słupka, taśma 2.3m                      

wysokość 1600mm 
1800mm

rura 
(średn. 
zewn.)

63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga ULT16RB1 16kg 

ULT18RB1 16.5kg

 1800mm 

 63.5mm 

 345mm 
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Ramki informacyjne i kieszenie na ulotki

W ofercie szeroki wybór ramek informacyjnych 
i kieszeni na ulotki uzupełniających produkty 
Tensabarrier® i zapewniających dodatkowe 
informacje osobom czekującym w kolejce.
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Tensator® oferuje szeroką paletę kolorów i wykończeń, zapewniając odpowiedni wygląd dla każdego zastoso-
wania i wystroju. Od farb proszkowych, które pasują do każdego wnętrza, po ciepły i luksusowy wygląd litego 
mosiądzu lub chłodny, rześki wygląd stali nierdzewnej, możemy też zapewnić takie wykończenie każdego meta-
lowego słupka, jakie spełni Państwa potrzeby.

Uwaga: Rzeczywisty wygląd wykończeń może odbiegać od tego co widać na zdjęciu, ponadto różne partie niektórych 
wykończeń mogą wykazywać pewne różnice. Czas realizacji zamówienia i cena mogą się różnić w zależności od rodzaju 
wykończenia i wielkości zamówienia.

Niezależnie od tego, jakie będą Państwa wymagania, Tensator®  
zaoferuje odpowiednie wykończenie.

33S Czarny satynowy 32 Biały23 Niebieski 28 Zielony

91 Szary gołębi 73 Srebrno lekko metaliczny)

35 Żółty 

Malowane proszkowo: korzystne cenowo, niezwykle trwałe i odporne na zużycie

80 Szary teksturowany

21 Czerwony

92  Szary teksturowany

www.tensabarrier.pl
https://www.linkedin.com/company/tensator-group
https://www.youtube.com/channel/UCICLfBeaOesYa-OoFfQXwwQ
https://twitter.com/Tensator
www.tensabarrier.pl


+48 71 359 38 00

Ko
lo

ry
 i 

w
yk

oń
cz

en
ia

 s
łu

pk
ów

33 Czarny
 

1P Chrom polerowany
T - Standard P&R - Standard

3P Stal nierdzewna polerowana

* Stal nierdzewna jest dostępna tylko dla 
następujących modeli Tensabarrier®:

 890U & 890B
 889U & 889B
 889T2U & 889T2B
 889MAG & 889T2MAG & 889PMAG               
 RB1 & RB1T2

35 Żółty
 

2P Mosiądz polerowany 
T - Standard P&R - Standard

32 Biały
 

1S Chrom satynowy 
T - Standard P&R - Standard

3S Stal nierdzewna satynowa 

21 Czerwony 23 Niebieski

2S Mosiądz satynowy 
T - Standard P&R - Standard

Materiał plastikowy UPVC: Dostępny tylko dla modeli Tensabarrier® z plastikowymi słupkami

Stal nierdzewna: 

Wykończenie metalu: 
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Produkt pokazany:

Słupek 889U  
w wykończeniu chromowany połysk
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Kod zamówienia: 
 
Tensabarrier® Ramka informacyjna - Czarna - A4 pion - TB-SHA4P-33S       
Tensabarrier® Ramka informacyjna - Czarna - A4 poziom - TB-SHA4L-33S 
Tensabarrier® Ramka informacyjna - Czarna - A3 pion - TB-SHA3P-33S 
Tensabarrier® Ramka informacyjna - Czarna - A3 poziom - TB-SHA3L-33S

Ramka informacyjna

Zmień barierkę Tensabarrier® w przyciągającą uwagę tablicę informacyjną dodając jedną 
z naszych ramek informacyjnych. Zaprojektowane z myślą o szybkim montażu, bez użycia 
narzędzi, nasze ramki informacyjne można bezpiecznie umieścić na szczycie każdego 
słupka w ramach systemu Tensabarrier®. 

• w pełni obramowana, informacyjna ramka uzupełniana od góry, w formacie A4 i A3
• orientacja pionowa lub pozioma
• informacja umieszczona między przezroczystymi panelami akrylowymi
• wybieraj spośród szerokiej gamy standardowych komunikatów, zwróć się do zespołu  
 projektowego Tensator, aby stworzył komunikat na zamówienie albo przygotuj własną  
 wkładkę informacyjną.

Półkula sprzedażowa
Uwolnij moc zakupów spontanicznych i zmień dowolną barierkę Tensabarri-
er® w aktywne miejsce sprzedaży montując półkulę sprzedażową na słupku 
Tensator®. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi, po prostu zamocuj bardzo 
trwałą półkulę sprzedażową z poliwęglanu na szczycie barierki Tensabarrier®, 
wykorzystując w tym celu nasz innowacyjny uchwyt łatwy w montażu, wyłóż 
towar, a następnie usiądź i patrz jak zaczynają napływać pieniądze. Znamy 
przypadki, gdy półkula sprzedażowa spowodowała wzrost zakupów spontanic-
znych nawet o 400%.

• trwała, elastyczna budowa z poliwęglanu
• szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi
• pasuje na każdy istniejący słupek systemu Tensabarrier® lub systemu  

Tensator® do sprzedaży produktów w kolejce
• można ją uzupełnić zintegrowaną ramką informacyjną o wymiarach 

70mmx226mm do przekazywania informacji o promocjach
• opcjonalne przegrody tworzą 2 oddzielne komory

Kod zamówienia: PA6 Półkula sprzedażowa 
Kod zamówienia: PA12 Półkula sprzedażowa z paskiem cenowym

wymiar 325mm waga. 0.6kg

wysokość 255mm

Wieża sprzedażowa

Podobnie jak półkulę sprzedażową, pokochasz naszą wieżę sprzedażową! 
Wygeneruj 4x większą moc z zakupów spontanicznych przy standardowej 
powierzchni zajmowanej przez system Tensabarrier®. Wolnostojąca wieża 
sprzedażowa o okrągłym kształcie jest dostępna z każdej strony w obrębie 
360 stopni.

• maksymalny wzrost przychodów z metra kwadratowego zajmowanej 
powierzchni

• przezroczysta, trwała konstrukcja z poliwęglanu odporna na zarysowania
• duża pojemność zmniejsza konieczność uzupełniania towarów
• dodanie przegródek umożliwia sprzedaż różnych towarów w jednej 
półkuli
• lekka i łatwa do przenoszenia
• dostarczana w postaci w pełni zmontowanej; ustaw, wyłóż towar i zacznij 
sprzedawać
• można ją uzupełnić zintegrowaną ramką informacyjną o wymiarach   
 70mmx226mm do przekazywania informacji o promocjach
• polerowany chrom z szarą podstawą (jak pokazano na zdjęciu)

Kod zamówienia: IMPULSE TOWER

średnica 
podstawy 340mm waga.. 14kg

wysokość 1290mm
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Wózek do przechowywania

Łatwo i sprawnie transportuj i przechowuj barierki Tensabarrier używając wózka do przechowywania Tensator®. 
Wyposażony w 4 poziomy platform, wózek do przechowywania może pomieścić do 15 barierek Tensabarrier. 
Ergonomiczna konstrukcja oznacza, że nawet na najwyższym poziomie słupków nie trzeba podnosić powyżej pasa 
zgodnie z wymaganiami przepisów BHP w zakresie bezpiecznego podnoszenia ciężarów. Wytrzymałe odboje narożne 
zapobiegają przypadkowemu uszkodzeniu zarówno wózka, jak i jego otoczenia. Płyty holownicze umożliwiają wspólne 
przemieszczanie kilku wózków.

1084mm
[42.50"]

1235mm
[48.50"]

11
28

m
m

[4
4.

50
"]

 689 

 479 

 379 

REV. DESCRIPTION DATE AUTHOR APP

DRAWING
NUMBER:

Mini floor socket trolley assembly

Mini floor socket trolley assembly

1:6
  

  
PROJECT NUMBER:

PRODUCT ENGINEERING
DEPARTMENT

DESCRIPTION:

MATERIAL: DRAWING
NUMBER:

GENERAL TOL. UNLESS SPECIFIED
ISO 286-2 1988    MACHINING     JS13
                          FABRICATION  JS 16

DO NOT SCALE DRAWING. C TENSATOR LTD ALL RIGHTS RESERVED. 
THIS DRAWING AND IT'S CONTENTS ARE THE PROPERTY
OF TENSATOR LTD AND MUST NOT BE USED FOR ANY 
OTHER PUROSE, EXCEPT TENSATOR BUSINESS, WITHOUT 
PRIOR WRITTEN PERMISSION FROM TENSATOR LTD.

SCALE:

FINISH:

SHEET 1 OF 1

REMOVE ALL BURRS & SHARP EDGES THIRD ANGLE
PROJECTION

A3

-
-

-drawing templates

Drawn By: A.Finch

Mini wózek z otworami na słupki

Mini wózek umożliwia przechowywanie słupków na uboczu, gdy nie są potrzebne.
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System Tensaguide®

Wytrzymałe, masywne listwy stosowane w systemie Tensaguide® stanowią bardziej 
trwałą alternatywę dla słupków Tensabarrier z taśmą. Kasety Tensaguide® wyposażono 
w ulepszone, wytrzymałe połączenia wielowypustowe umożliwiające szybkie 
przymocowanie i odpięcie ramion Tensaguide® oraz taśm Tensabarrier®, dzięki czemu 
można łatwo łączyć ramiona z taśmami tworząc niestandardowe konfiguracje. System 
Tensaguide® dostępny jest w wersji z jednym ramieniem lub w opatentowanej wersji 
z dwiema listwami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w wersji z dwoma ramionami 
druga dolne ramię umieszczone jest na poziomie, który zniechęca do przechodzenia pod 
ramieniem górnym. Osoby niedowidzące mogą wyczuć dolne ramię posługując się laską, 
a to pozwala właścicielom i administratorom miejsc publicznych zapewnić zgodność  
z przepisami w zakresie równego traktowania osób z niepełnosprawnością.

Pokazany produkt:

Tensaguide(R) srebrny z podstawą 
montowaną w podłożu
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Ramię Tensaguide®

Dostępne są w długościach 1,34 m lub 2 m 
(mierzonych od średnic słupków), standardowo 
pomalowane proszkowo. 

Dostępne są również długości ramiona wykonane na 
zamówienie, prosimy o kontakt z jednym z naszych 
specjalistów w celu omówienia Państwa potrzeb.  

Kod zamówienia:                                                                          
Ramię Tensaguide® - 1340mm - FBS461                  
Ramię Tensaguide® - 2000mm - FBS465

Tensaguide®

®

Słupki Tensaguide® są dostępne z następującymi 
podstawami:

Podstawa uniwersalna 
Pokrywa ze stali tłoczonej o najniższej krawędzi na 
rynku. Dostępna w pełnej gamie kolorów.

Podstawa z montażem do podłoża

Podstawa montowana do podłoża dla miejsc o 
zwiększonej intensywności ruchu lub am gdzie jest to 
wymagane.

Podstawa montaż z gniazdem w podłożu.  
To elastyczne rozwiązanie, ponieważ słupki można łatwo 
wyjąć z gniazda podłogowego i bezpiecznie przykryć je 
zaślepkami. 

Kod zamówienia: 
Słupek Tensaguide® - Pojedynczy - TGP114 
Słupek Tensaguide® - Podwójny - TGP244
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System Tensaguide®  Plus

System Tensaguide® jest modułowym, wielofunkcyjnym systemem składającym się 
ze słupków i ramion, które można przyciąć na dowolną długość w celu stworzenia 
niestandardowych konfiguracji. Słupki mogą być wolnostojące, montowane  
do podłoża. Mogą pochodzić z tej samej gamy podstaw i wykończeń co Tensabarrier, 
co nadaje systemowi jednolity wygląd.

Pokazany produkt:

Tensaguide(R) Plus z panelami 
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System Tensaguide® Plus

Szeroka gama wypełnień wsuwanych otwiera 
szerokie możliwości zastosowania paneli 
szklanych, akrylowych lub innych pasujących do 
otoczenia. Panele multimedialne można zapełnić 
dowolnymi nadrukami lub reklamami i można je 
łatwo wymieniać, tworząc idealną platformę dla 
przyciągających wzrok przekazów reklamowych.

697 [27.50]

375 [14.75]

64 [2.50]

73 [2.75]73 [2.75]

111 [4.50]

974 [38.25] 974 [38.25]

345 [13.50]

345 [13.50]

64 [2.50]

345 [13.50]

389 [15.25]

83 [3.25] 83 [3.25]

36 [1.50]

972 [38.25] 972 [38.25]

36 [1.50]

345 [13.50]

64 [2.50] 64 [2.50]

685 [27.00]

Tensaguide 

Tensaguide Plus 

36 [1.50]

36 [1.50] 116 [4.50]

Tensaguide® plus
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Słupki BHP

Będąc wynalazcą Tensabarrier®, najbezpieczniejszych barierek z samozwijającą się 
taśmą na rynku, Tensator rozumie znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki 
szerokiej gamie produktów BHP możemy pomóc zmniejszyć ryzyko wypadków w 
miejscu pracy poprzez czytelne wyznaczenie bezpiecznych przejść, ograniczenie 
dostępu do stref niebezpiecznych oraz zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń 
zanim powstanie szkoda.
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Produkt pokazany:

Słupek 885 Outdoor żółty 
z taśmą ostrzegawczą żółto/czarną

Słupek 885 Outdoor

Podstawa tego słupka jest wypełniana piaskiem lub wodą, gdy trzeba stworzyć solidną, stabilną 
barierę, pusta plastikowa podstawa słupka 885 Outdoor jest lekka i łatwa w transporcie. 
Słupek można wygodnie wkręcić w szarą podstawę 885 Outdoor, co umożliwia szybki montaż i 
demontaż. Wybierz jedno z 5 standardowych wykończeń słupków. Dostarczane z możliwością 
wyboru standardowych taśm o długości 3,65 m lub alternatywnie z możliwością wykonania 
własnych taśm na zamówienie. 

Kod zamówienia: 
885-MAX: taśma 3.65m 

Dostępne kolory:

Słupek 875 Popular

Z odporną na zużycie, czarną podstawą z żeliwa, najlepiej sprzedający się słupek Popular firmy Tensator 
idealnie nadaje się na powierzchnie handlowe, do magazynów i do innych zastosowań użytkowych. 
Słupek jest dostępny we wszystkich kolorach dla słupków z tworzywa sztucznego i można go nabyć  
w dwupaku.

Kod zamówienia: 
875: taśma 2.3m

Dostępne kolory:

Słupek 886 Heavy Duty

Wytrzymały słupek i podstawa, odpowiednie do szybkiego zastosowania w wymagających 
warunkach. Słupek 886 Heavy Duty jest dostępny w standardowych kolorach słupków 
z tworzywa sztucznego, z możliwością wyboru taśm ostrzegawczych o długościach 2,3 
lub 3,65 m. Alternatywnie można zastosować taśmę wykonaną na zamówienie z własnym 
nadrukiem, albo zdecydować się na taśmę o szerokości 150 mm, by uzyskać wzmocniony 
efekt wizualny. Mocowanie śrubowe pomiędzy słupkiem a podstawą umożliwia szybki i 
łatwy montaż i demontaż. Dostępny również opatentowany model Słupka 886 Dual-Line.

Kod zamówienia: 
886-MAX: taśma 3.65m 
886T2-MAX: taśma 3.65m  
886P-STD: taśma 2.3m 

Dostępne kolory:

wysokość 960mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 485mm waga 7.5kg

wysokość 940mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 354mm waga 7.4kg

wysokość 940mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 380mm waga 0.8kg bez wpełnienia  

9.2kg wypełniona wodą
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Pokazany produkt:

Nakładka na pachołek TC114 Topper(TM) z ramką informacyjną

Pokazany produkt:

Słupek SA1 Stowaway  
z ostrzegawczą żółto/czarną taśmą

Słupek  887 Utility

Wytrzymały stalowy słupek 887 Utility 
z mocną żeliwną podstawą pokrytą 
czarną plastikową pokrywą NoScuff™ 
ABS to trwałe rozwiązanie wyróżniające 
się w swojej klasie. Dostępny w kolorze 
czerwonym lub żółtym o wysokiej 
widoczności, malowany proszkowo, 
z kasetą oferującą taśmę o długości 
2,3 m lub 3,65 m ze standardowym 
oznaczeniem zagrożenia. 

Kod zamówienia: 
887B-STD: taśma 2.3m 
887B-MAX: taśma 3.65m

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 63.50mm

średnica 
podstawy 345mm waga 10.75kg

Słupek 888 Safety

Wyposażony w efektowną, kontrastową 
głowicę kasety umieszczoną na smukłym 
słupku stalowym o średnicy 2” ma-
lowanym proszkowo w kolorze żółtym 
lub czerwonym, słupek 888 Safety od 
firmy Tensator tworzy przyciągającą 
uwagę barierkę idealną do zastoso-
wań związanych z bezpieczeństwem i 
ochroną. Uzupełnieniem tej barierki 
jest kaseta z taśmą o długości 2,3 m lub 
3,65 m do wyboru ze standardowymi 
oznaczeniami zagrożeń.

wysokość 970mm rura (średn. 
zewn.) 51mm

średnica 
podstawy 342mm waga 9.5kg

Kod zamówienia: 
888B-STD: taśma 2.3m 
888B-MAX: taśma 3.65m

Dostępne kolory:

wysokość 930mm rura (średn. 
zewn.) 64mm

średnica 
podstawy 750mm waga 3.1kg jeden supek

Słupek SA1 Stowaway

Kompaktowy i lekki słupek SA 1 Stowaway 
można wygodnie zamocować do listew jego 
matowej czarnej podstawy wykorzystując 
łatwe w użyciu mocowanie śrubowe.  
Po demontażu słupek SA1 można 
bezpiecznie spakować do poręcznej 
torby. Zestaw składający się z 4 słupków 
umożliwia szybkie ustawienie dobrze 
widocznego i bezpiecznego wygrodzenia 
w kilka minut. Do wyboru jede n z 5 
standardowych kolorów wykończenia 
słupków oraz taśma o długości 3,65 m  
z wybranym standardowym oznaczeniem 
zagrożenia.  

Kod zamówienia: 
SA1: taśma 3.65m                             
SA4: Stowaway Kit - 4 słupki i torba 
SA-BAG: 

Dostępne kolory: Dostępne kolory

Ramka informacyjna TC114

Zmień nakładkę na pachołek TC114 w 
skuteczną tablicę informacyjną dodając 
ramkę informacyjną TC114. Zaprojek-
towana z myślą o montażu bez użycia 
narzędzi, ramka informacyjna idealnie 
wpasowuje się w otwór umieszczony 
w nakładce na pachołek. Tabliczka akry-
lowa w kolorze żółtym o grubości 4 mm 
dostępna jest w orientacji pionowej z 
dwoma komunikatami do wyboru.

• No Unauthorised Access - Nie-
upoważnionym wstęp wzbroniony

• Caution - Uwaga

Inne komunikaty dostępne na życzenie.

Nakładka na pachołek Topper®

Innowacyjna nakładka na pachołek TC114 to szybki i łatwy 
sposób ograniczenia dostępu do stref niebezpiecznych 
poprzez przekształcenie standardowego pachołka drogo-
wego w wysoce skuteczną barierę. Dostarczana w jasnopo-
marańczowym kolorze i zaprojektowana tak, by pasowała 
na większość typowych pachołków drogowych, nakładka 
na pachołek TC114 jest standardowo wyposażona w taśmę 
o długości 3,65 m z możliwością wyboru standardowych 
oznaczeń zagrożenia.

Kod zamówienia: 
TC114:  taśma 3.65m
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System APG

• standardowo wyposażony w antystatyczną taśmę Nightview zapewniającą 
najlepszą w swojej klasie widoczność w warunkach słabego oświetlenia

• łatwy w użyciu, ręcznie zwijany mechanizm umożliwia rozwinięcie  
do 23 m taśmy na każdej szpuli

• elementy blokujące na każdej szpuli bezpiecznie trzymają taśmę  
na miejscu

• kompaktowa obudowa i duże koła ułatwiają przemieszczanie

• rama stalowa z cynkowym podkładem, który zapewnia dodatkową 
ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Specyfikacja:

Zajmowana powierzchnia: 501mm x 671mm  
Wysokość:  1075mm 
Ciężar:  74kg z betonową podstawą 
 34kg bez betonowej podstawy

Kod zamówienia:: 

APG200 - APG z betonową podstawą

APG201 - APG bez betonowej podstawy
Taśma rozwijana do długości 23m

System APG służący do prowadzenia pasażerów na lotnisku

System APG to kompaktowe, mobilne rozwiązanie stosowane do prowadzenia pasażerów, które można szybko 
i łatwo zamontować wokół skrzydła samolotu, zapewniając pasażerom bezpieczeństwo w czasie wsiadania i 
wysiadania.
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Kontrastowa taśma w ukośne pasy z wbudowanymi paskami NightView™ jest dostarczana standardowo ze wszystkimi kasetami 
systemu APG.

NightView™
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Kasety ścienne Tensabarrier®

Tam, gdzie dostępna przestrzeń jest niewielka lub gdzie płaską powierzchnię 
pionową można wykorzystać do celów montażu, kasety ścienne Tensabarrier® 
są rozwiązaniem idealnym do ograniczenia dostępu bez zajmowania cennej 
powierzchni podłogi. Innowacyjny sposób myślenia w firmie Tensator zaowocował 
nawet stworzeniem kaset wnękowych, które gwarantują zerową ingerencję w 
przestrzeń przejścia. Wyposażone w ten sam oryginalny, opatentowany mechanizm 
hamowania, co słupki Tensabarrier®, kasety ścienne Tensator dają gwarancję 
największego bezpieczeństwa na rynku. Wybieraj spośród szerokiej gamy wzorów i 
długości taśm, aby stworzyć kasetę ścienną idealną dla swoich potrzeb.
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Opcje montażu:

Kasety ścienne Tensabarrier® oferują do wyboru różne sposoby montażu i umożliwiają instalację na dowolnej powierzchni..

Kaseta zdejmowana (R) Monta z użyciem obejmy (C)

Montaż na szkle (G) Monta standardowy (S)Montaż z użyciem magnesu(M)

Montaż na regale (W)

Przy montażu na regale kasetę wpina się 
do otworów na standardowych regałach 
magazynowych w celu natychmiastowego 
montażu i demontażu..

Kasetę zdejmowaną wsuwa się na płytę 
montażową przykręconą do ściany, co 
zapewnia instalację częściowo stałą. 

Mocne magnesy mocują kasetę ścienną 
na prawie każdej metalowej powierzchni. 
Można ją zdemontować stosując prosty 
ruch skręcania i ciągnięcia..

Montaż z użyciem obejmy idealnie nadaje 
się do montażu na słupach lub regałach 
magazynowych. Wystarczy dokręcić śruby 
na obejmie w celu zapewnienia szybkiego i 
bezpiecznego mocowania.

Przy montażu na szkle stosuje się mocne 
podkładki samoprzylepne, które mocują 
kasetę ścienną na każdej powierzchni 
szklanej. 

Montaż standardowy przewiduje łatwe 
i bezpieczne przykręcenie do ściany lub 
stabilnej powierzchni. Trzy śruby ukryto 
pod zaślepkami zapewniającymi dyskretny 
montaż. 

Kaseta ścienna 180 Obrotowa 

Unikalna kaseta ścienna 180 Obrotowa łączy  
w sobie wszystkie zalety standardowej kasety 
ściennej Tensabarrier z dodatkową zaletą 
obrotowego uchwytu kasety, umożliwiając 
szybkie i łatwe wygrodzenie bez użycia narzędzi 
pod dowolnym kątem w granicach 180 stopni 
tylko za pomocą jednego urządzenia.

www.tensabarrier.pl
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Kasety ścienne Tensabarrier®
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Modele zapięć taśmy::

Klamrowe zapięcie taśmy 
(WCE)

Nasza innowacyjna klamra do 
stosowania na regałach maga-
zynowych, tworzy pętlę wokół 
elementu pionowego regału i 
wpina się z powrotem na taśmę 
ściśle ją zabezpieczając.

Antypaniczne zapięcie taśmy 
(PBTE)

Użyj do stworzenia prostego 
wyjścia awaryjnego w obu 
kierunkach. .

Magnesowe zapięcie taśmy 
(MTE)

Bezpiecznie przywiera do 
powierzchni stalowych i 
zapewnia wyjście awaryjne w 
obu kierunkach..

Kasety ścienne 896 Heavy Duty:

Długość taśmy 2.3m & 3.65m

• Wykonana ze stali malowanej proszkowo

Kod zamówienia 896 określić rodzaj mocowania i zapięcia 
Kod zamówienia: 896CM montaż ukryty

Opcje montażu: 
Montaż podtynkowy, montaż z użyciem magnesu, 
kaseta zdejmowana lub montaż standardowy

Kaseta ścienna 891Mini 

dł. taśmy 2,3 m i 3,65 m 
wykończenie tworzywo sztuczne ABS 
w kolorze czarnym

Kod zamówienia: 891

Opcje montażu 
Montaż standardowy lub z użyciem 
magnesu

897P Midi Plus
szerokość 150mm 
taśma 2.0m

Kod zamówienia: 897P899 Maxi 
taśma 7.7m lub 9.0m 

Kod zamówienia: 899897 Midi 
taśma 4.6m  
Kod zamówienia: 897

896CM 
Montaż podtynkowy

896 Heavy Duty

892 Wnękowa

Kolory plastikowej zaślepki do wyboru 897,897P i 899:                                                                    

czerwony, żółty, czarny, chrom.

Wyjście boczne wykonywane na zamówienie dostępne z 897 i 899

Kaseta ścienna 891 Mini

Standardowe zapięcie taśmy 
(STE)

Nasze najlepiej sprzedające się 
zapięcie taśmy jest standardowo 
dostarczane w ramach 
zamówienia. 

898

długość taśmy 2.3m lub 3.65m

Kod zamówienia: 892

Kaseta ścienna 892 Wnękowa 
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Taśmy do wyboru

Kolory jednolite i fluorescencyjne:

Paski i szewron* 

Nadruki wykonywane na zamówienie*

B1 Biały (White)
B5 Szary (PMS 445c) 
B7 Ciemnoszary (PMS 446c)
B9 Czarny (PMS black c)     
G2 Jasnozielony (PMS 2748c)
G6 Zielony (PMS 7731c) 
G7 Ciemnozielony (PMS 7736c) 
L3 Jasnoniebieski (PMS 285c) 

L5 Niebieski (PMS 2748c) 
L7 Ciemnoniebieski (PMS 534c)
L9 Granatowy (PMS 533c) 
O5 Pomarańczowy (PMS 1585c)
P5 Fioletowy (PMS Med Purple) 
R5 Czerwony (PMS 199/186c)  
R7 Bordowy (PMS 499c)  
Y5 Żółty (PMS 7405c)

S1 Niebieski pas (PMS 534c)
S2 Czerwony pas (PMS 199c/186c)
S3 Biały pas
S4 Żółty pas (PMS 7405c)

Taśma z nadrukiem wykonanym metodą termosublimacji
Zmodernizuj swój system za pomocą taśmy wykonanej na zamówienie i 
stwórz własne arcydzieło wzornictwa o standardowej szerokości 50mm 
lub zdumiewającej szerokości 150mm. Wszystkie taśmy Tensabarrier 
wykonywane na zamówienie są tworzone cyfrowo, więc w projekcie 
można zastosować nieograniczoną liczbę kolorów. Nadruki na taśmach 
Tensabarrier są zawsze wykonywane metodą termosublimacji, co 
oznacza, że logo lub komunikat się nie zetrze, ani nie złuszczy, w 
przeciwieństwie do sitodruku używanego w niskiej jakości podróbkach
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D3 Czerwono/biały (PMS 199c/186c)
D4 Żółto/czarny (PMS 7405c)

*Ze względu na ograniczenia wydruku, rzeczywiste kolory taśmy mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych kolorów

Nadruki - druk obustronny*

Taśma szeroka Plus*

Taśma NightView™*

YC
YL    *  *
RA
YO
YA
YG**
RB
GE

Kolory standardowe*

B9W Czarny (PMS Black)

G7W Dark Green (PMS 7736c)

L5W Niebieski (PMS 534c)

R5W Czerwony (PMS 199c/186c)

No Entry

Cleaning in progress

LIFT OUT OF SERVICE

Danger Forklift Trucks

Caution - Do Not Enter

Authorised Access Only

Taśma z gotowym nadrukiem*

 Authorized Access only

No Entry

 Caution - Do Not Enter

RAW (Biały na PMS 199c/186c)

RBW (Biały na PMS 199c/186c)

YAW (Czarny naPMS 7405c)

D3W Czerwono/biały (PMS 199c/186c)

D4W Żółto/Czarny (PMS 7405c)

Ostrzegawcze

S3W Biały pas (White)

S4W Żółty pas (PMS 7405c)

Paski

†Nadruk tylko jednostronny
**Taśma niedostępna w długości 3,65m

Wszystkie nasze taśmy z wstępnie wykonanymi nadrukami są pod-
dawane temu samemu procesowi termosublimacji, co w przypadku 
nadruków wykonywanych na zamówienie, więc w przeciwieństwie do 
tańszych podróbek, które wykorzystują technikę sitodruku, gwarantu-
jemy, że nadruk nie zetrze się ani nie złuszczy. 

Taśma NightView™ posiada podwójne paski odblaskowe 
wplecione bezpośrednio w tkaninę taśmy, które poprawiają 
widoczność i bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia. 
Każdy nowy produkt Tensabarrier® możemy dostarczyć z taśmą 
NightView™. A niektóre istniejące produkty Tensabarrier® 
można zmodernizować, poprzez dodanie do nich taśmy 
NightView™. Poproś jednego z naszych specjalistów o dalsze 
informacje.

www.tensabarrier.pl
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Banners

Standard
80lbs [36kg]

2”
[50.8mm]

52.4”
[1330mm]
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”
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]

56.8”
[1445mm]

34
.2

”
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m
]

52.4”
[1330mm]

56.8”
[1445mm]

Standard
77lbs [35kg]

2”
[50.8mm]

indooroutdoor

Baner Tensabarrier®

Baner Tensabarrier® można zamocować na wybranych barierkach i stworzyć powierzchnię reklamową w dowolnym 
miejscu. Baner składa się z 2 słupków, listwy aluminiowej i baneru wykonanego z siatki lub PCV albo składa się z listwy i 
baneru, które montuje się na istniejących barierkach Tensabarrier.

Oferujemy modele banerów tymczasowych i stałych. Prosimy o kontakt z jednym z naszych specjalistów, aby uzgodnić,  
które modele będą najlepsze dla Państwa potrzeb.

W ofercie dwie standardowe wielkości: długość 1,5 i 2 metry, wysokość 0,82 m.

Café Banner
Idealnie nadaje się do stworzenia bezpiecznego wygrodzenia lub podziału przestrzeni. Seria Cafe Banner od firmy Tensator  
to produkty przenośne i wytrzymałe.
Łatwy montaż, demontaż i przechowywanie, Cafe Banners są rozwiązaniem elastycznym i ekonomicznym. Można je oznakować na 
zamówienie i przekazywać wizualnie atrakcyjne informacje o promocjach lub inne komunikaty.
Firma Tensator® oferuje szeroki wybór banerów Cafe Banner do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Poproś jednego z 
naszych specjalistów o pomoc w wyborze baneru Cafe Banner odpowiedniego dla Państwa potrzeb.

Café Banner ze stali nierdzewnej
Firma Tensator® oferuje banery Cafe Banner w 
dwóch gatunkach stali nierdzewnej. Klasę 304 stosuje 
się tylko wewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz należy 
zastosować klasę 316 odporną na korozję.  
W obu modelach występują słupki  ze stali 
nierdzewnej  z ciężkimi podstawami, łącznikami ze 
stali nierdzewnej oraz aluminiowymi ramionami 
górnymi i dolnymi, które mocno trzymają baner.

Chromowane banery Café Banner
Zalecane tylko do użytku wewnętrznego. Seria 
banerów Chrome Cafe Banner od firmy Tensator  
to chromowane słupki stalowe, chromowane łączniki 
wraz z aluminiowym ramieniem górnym..

zewnętrzny wewnętrzny

www.tensabarrier.pl
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System prowadzenia klienta

System prowadzenia klienta od Tensator to rozwiązanie idealne do wygradzania obszarów wzdłuż automatycznych bramek 
wejściowych, zamykania stref niedostępnych, tworzenia stałej barierki do organizacji pojedynczej kolejki lub stworzenia 
wewnętrznego boksu dla wózków sklepowych. W pełni modułowa, szeroka gama barierek o różnych długościach 
zintegrowana ze słupkami końcowymi, narożnymi, środkowymi i w kształcie litery „T” pozwala stworzyć dowolną liczbę 
konfiguracji..
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Cechy:

• w standardzie elementy wykonane ze stali wykończonej polerowanym chromem

• standardowa wysokość słupka 1070 mm

• barierki o średnicy 48 mm dostępne w standardowych długościach 1,5 m i 2,0 m, ale można je przyciąć na miejscu, tak 

 aby spełniały indywidualne wymagania odnośnie długości

• słupki dostarczane w gamie wstępnie zmontowanych konfiguracji, z których można stworzyć słupki końcowe, środkowe, 

 narożne lewe i prawe oraz w kształcie litery „T”.

• łatwe mocowanie do podłoża za pomocą czterech śrub ukrytych pod pokrywą podstawy.

Ścianka działowa z przeszkleniem

Słupek końcowySłupek narożny Pokrywa podstawySłupek środkowy

Zatoczka dla wózków sklepowych

M
echanical G

ates

546.0mm
 [21.5"]

1006.0mm
 [39.5"]

1068.0mm
 [42.0"]

1500.0mm
 [59.0"]

2000.0mm
 [79.0"]
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Pielęgnacja chromu i mosiądzu

Słupki Tensator oferujemy w różnych wykończeniach wysokiej jakości, niektóre z nich wymagają czynności pielęgnacyjnych. Zebraliśmy tutaj kilka porad, które pomogą utrzymać barierki Tensabarrier® w jak naj-
lepszej kondycji.

Chrom
Czyszczenie chromowanych powierzchni przywodzi na myśl krany łazienkowe i sprzęty kuchenne, takie. Pasta polerska sprawdzi się tak samo w przypadku chromowanych powierzchni, jak w przypadku srebra. Nałóż 
warstwę pasty polerskiej przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki, pozostaw do wyschnięcia, a następnie wyczyść bawełnianą ściereczką, a w razie potrzeby wypoleruj irchą. Jeśli masz w zwyczaju regularne wycieranie 
chromowanych elementów, prawdopodobnie nie musisz polerować ich zbyt często, ponieważ i tak będą czyste i błyszczące.

Przedmioty mosiężne
Pasta polerska nadaje się do czyszczenia mosiężnych klasycznych wierzchołków słupka. Większość przedmiotów mosiężnych posiada wzór, więc istnieją tam „zakamarki”, które wymagają doczyszczenia i wypolerow-
ania. Nałóż warstwę pasty polerskiej przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki. Jak tylko pasta wyschnie, użyj bawełnianej ściereczki do wytarcia pasty, a następnie irchy dla wydobycia większego połysku. Aby usunąć 
wszelkie pozostałości pasty w liniach wzoru, spróbuj użyć wacików bawełnianych. Jeśli mosiądz jest bardzo zaśniedziały, konieczne może być użycie pasty dwa lub trzy razy..

Pielęgnacja stali nierdzewnej
Najlepszym sposobem pielęgnacji stali nierdzewnej jest utrzymanie jej w czystości. Określenie „nierdzewna” jest w istocie zwodnicze. Cienka warstwa chromu na powierzchni sprawia, że jest tak trwała. Jeśli nie 
będzie czyszczona, stal nierdzewna może ulec zabrudzeniu i korozji. Przyczyną mogą być proste, pospolite zanieczyszczenia takie, jak tłuszcz, brud i olej.

Użyj mokrej szmatki i łagodnego detergentu
Gdy coś rozleje się na powierzchnię ze stali nierdzewnej, przetrzyj ją wilgotną ściereczką. Im szybciej usuniesz plamy, tym łatwiej doczyścisz stal. Jeśli użycie wilgotnej ściereczki nie pomaga, można dodać łagodnego 
detergentu, takiego jak płyn do mycia naczyń. W większości przypadków środki do czyszczenia stali nierdzewnej są zbędne. Mydło i woda łagodniej działają na powierzchnię i należy je najpierw wypróbować przed 
użyciem agresywnych środków chemicznych.

Użyj płynu do mycia szyb, aby usunąć ślady palców
W czasie użytkowania sprzętów i drobnych urządzeń na ich powierzchni zostają ślady palców. Tłusty ślad po palcach może zarysować warstwę lustrzaną na stali nierdzewnej. Płyn do mycia szyb bardzo skutecznie 
usuwa takie plamy.

Osusz natychmiast po czyszczeniu
Można uniknąć plam, które zostawia twarda woda, jeśli czyszczone miejsce zostanie natychmiast osuszone. Ten prosty krok może zaoszczędzić Ci bólu głowy w przyszłości. Przecieraj w kierunku wykończenia.

Wybielacz i chlor czynią więcej szkody niż pożytku
Chociaż użycie wybielacza jest gwarancją usunięcia bakterii, może on jednak uczynić więcej szkody niż pożytku w przypadku powierzchni ze stali nierdzewnej. Niszczy warstwę ochronną na stali nierdzewnej, zamiast 
niego można zastosować roztwór amoniaku.

Nigdy nie używaj gąbki ściernej i wełny stalowej
Te szorstkie artykuły do czyszczenia zarysują powierzchnię stali nierdzewnej czyniąc ją bardziej podatną na działanie korozji.

Pielęgnacja taśmy
Wszystkie taśmy można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
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Kup raz, kup Tensabarrier®

Firma Tensator® jest znanym na całym świecie wynalazcą systemu popularnych i bezpiecznych barierek 
Tensabarrier® z samozwijającą się taśmą.
Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w zakresie bezpiecznego i sprawnego kierowania ludzi z 
miejsca na miejsce, organizowania kolejki i ograniczania dostępu do stref niebezpiecznych, zdobyliśmy 
pozycję wybitnego specjalisty w dziedzinie konsultacji i doradztwa w zakresie organizacji kolejki i 
wymagań BHP.
Często słyszy się, że imitacja jest najszczerszą formą pochlebstwa. Niestety w dzisiejszych czasach, 
szczególnie w dobie gwałtownego wzrostu liczby produktów kupowanych przez Internet, jest to również 
wygodny sposób dla naśladowców próbujących sprzedać słabej jakości podróbki jako oryginalne i 
prawdziwe produkty Tensabarrier®.
Jedynym sposobem upewnienia się, że kupujesz ponad 130 lat doświadczenia, jest sprawdzenie, czy na 
zapięciu taśmy widnieje logo Tensabarrier®. Tanie nie zawsze oznacza dobre. Oprócz ryzyka obrażeń, 
użycie niebezpiecznych podróbek niesie ze sobą ryzyko wypadków i kosztownych oraz czasochłonnych 
procesów sądowych. Upewniając się, że kupujesz oryginalny produkt marki Tensabarrier® będziesz mógł 
cieszyć się wieloletnią niezawodnością produktu gwarantowaną naszym rozległym doświadczeniem.
Wszystko to sprawia, że możemy z dumą powiedzieć „Kup raz, kup Tensator” 

Rosnąca baza klientów Tensator® jest świadectwem jakości i trwałości naszych produktów i usług. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym klientom, którzy od lat współpracują z naszą firmą i cieszymy 
się już teraz, że będziemy mogli służyć Państwu w przyszłości! 

Inne produkty z oferty Tensator 

 Elektroniczne systemy przywoływania 

 Technologia wirtualnej kolejki 

 Wirtualny Asystent 

 Sprzedaż produktów w kolejce 

 inQ-tv®

Aby zapoznać się z pełną ofertą produktów odwiedź

Płatność

Za zamówienia można zapłacić przelewem z rachunku.

Pełna wersja naszych warunków sprzedaży jest dostępna na życze-
nie lub na stronie www.tensator.com/pl

+48 71 359 3800Jak złożyć zamówienie

Wybierz on-line

Odwiedź stronę www.tensator.com/pl i przejrzyj naszą bogatą 
ofertę produktów.

Specyfikacje produktu przedstawione w tej broszurze mają charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia wykonane w naturalnym otoczeniu nie mogą odtworzyć dokładnego koloru produktów. Tensator® zastrzega 
sobie prawo do modyfikacji modeli wyświetlane w tym katalogu bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za zawarty w nim błąd typograficzny. Powielanie części lub całości tego katalogu jest 
zabronione bez wyraźnej zgody Tensator®. Niniejszy katalog nie stanowi żadnego porozumienia umownego. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Uwaga: kolory i wykończenia są reprodukowane  
w tym katalogu w ramach ograniczeń procesu drukowania.

www.tensabarrier.pl
https://www.linkedin.com/company/tensator-group
https://www.youtube.com/channel/UCICLfBeaOesYa-OoFfQXwwQ
https://twitter.com/Tensator
www.tensabarrier.pl
http://www.tensator.com/pl


Ze względu na dynamiczny charakter naszej Spółki specyfikacje produktów ulegają ciągłym zmianom, wobec czego niniejsza karta ma jedynie charakter informacyjny.  W celu uzyskania aktualnych informacji na temat produktów 
i usług, proszę odwiedzić naszą stronę internetową: www.tensator.com oraz skontaktować się z przedstawicielami Spółki. Niniejszy dokument, informacje oraz dane w nim umieszczone nie zawierają jakichkolwiek wiążących 
oświadczeń Spółki, warunków dotyczących gwarancji jakości, jak również nie stanowią oferty sprzedaży, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym. Spółka nie zapewnia aktualności, prawidłowości i kompletności treści zam-

ieszczonych w dokumencie.

MILTON KEYNES 

+44 1908 684600

DUBAI 

+971 4 2997228

PARIS 

+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT 

+49 69 3003 890-0

WROCŁAW 

+48 71 359 3800

NEW YORK 

+1 631 666 0300

Contact

+48 71 359 3800

www.tensabarrier.pl
https://www.linkedin.com/company/tensator-group
https://www.youtube.com/channel/UCICLfBeaOesYa-OoFfQXwwQ
https://twitter.com/Tensator
www.tensabarrier.pl
www.tensabarrier.pl
http://www.tensatorgroup.com/
mailto:info_polska%40tensator.com?subject=
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