KASETY ŚCIENNE

OGRANICZAJ DOSTĘP BEZ ZAJMOWANIA POWIERZCHNI PODŁOGI

KASETY ŚCIENNE TENSATOR
Kasety ścienne Tensabarrier® idealnie nadają się do miejsc
wymagających tymczasowego ograniczenia dostępu bez
zajmowania powierzchni podłogi. Jako jeden z artykułów z linii
produktowej Tensabarrier®, pierwszego na świecie oryginalnego
systemu barierek z taśmą samozwijającą, nasze kasety ścienne
wyposażono w ten sam mechanizm samozwijającej się taśmy, jak
słupki Tensabarrier®.

Kasety Tensator® posiadają oryginalny, pierwotnie opatentowany
system hamowania, w którym zastosowano dwie szczęki
hamulcowe. W tej technologii powolnego zwijania się taśmy,
taśma po odpięciu opada na podłogę, a następnie powoli i
bezpiecznie zwija się z powrotem w słupku eliminując ryzyko
wypadku.

ZASTOSOWANIA W BRANŻACH

Handel detaliczny

Fabryki / Magazyny

Szpitale / Służba zdrowia / Szkoły

Wygrodź kasy, ekspozycje z alkoholem
lub przebieralnie.

Zamknij korytarze na czas korzystania z
wózków widłowych; użyj jako ostrzeżenie
o zagrożeniu w czasie załadunku pustych
doków; utwórz obszary kwarantanny; albo
ogranicz dostęp na czas prowadzenia prac
konserwacyjnych.

Kontroluj lub ogranicz dostęp do korytarzy
w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych lub sprzątania.

JAK ZAMÓWIĆ
Zadzwon: +48 713 593 800
Napisz: info@tensator.com

Porty lotnicze
Dworce autobusowe / kolejowe
Zamknij dostęp do wind i schodów
ruchomych w czasie konserwacji albo
zamknij stanowiska odpraw pasażerów.

Muzea / Parki rozrywki
Oznacz zamknięte pokazy, przejażdżki lub
atrakcje.

KASETY ŚCIENNE

891MINI

taśma 50mm

KASETA WNĘKOWA 892N

taśma 50mm

ODWROTNY MONTAŻ 896CM

Długość taśmy:
2.3m & 3.65m

Długość taśmy:
2.3m

Długość taśmy:
2.3m

Kolory:
Czarny

Kolory:
Czarny

Kolory:
Dostępna w pełnej gamie
wykończeń.

Dostępna w czarnym wykończeniu
z tworzywa sztucznego. Elegancka,
stylowa i ekonomiczna kaseta ścienna.

Zaprojektowana do montażu we
wnęce, kaseta 892N posiada subtelną i
dyskretną przednią osłonę.

Kasetę z taśmą odwrócono na
wsporniku montażowym ukrywając
mechanizm i zapewniając możliwość
montażu równo z powierzchnią ściany.

896 HEAVY DUTY

taśma 50mm

897/899

taśma 50mm

Długość taśmy:
896: 2.3m
896 HC: 3.65m

Długość taśmy:
897: 4.6m
899: 7.7/9.0m

Kolory:
Dostępna w pełnej gamie
wykończeń.

Kolory:
Korpus: czarny
Zaślepki: czerwony, chrom, czarny,
żółty i polerowany chrom

Wytrzymała i trwała kaseta jest
rozwiązaniem idealnym dla środowiska
przemysłowego. Łatwa w instalacji i
niezwykle trwała.

Kaseta 897 dostępna w różnych
kolorach obudowy, zapewnia
możliwość utworzenia długiej barierki,
praktycznej i o atrakcyjnym wyglądzie.

OBROTOWA KASETA
ŚCIENNA 180

897P

taśma 150mm

Długość taśmy:
2.0m
Kolory:
Korpus: czarny
Zaślepki: czerwony, chrom, czarny,
żółty i chrom satynowy
Niezależnie od tego, czy będzie to
taśma w kolorze standardowym, czy
z wcześniej wykonanym nadrukiem,
taśma o szerokości 150 mm zapewni,
że Państwa przekaz będzie doskonale
widoczny.

KASETA ŚCIENNA XL

taśma 50mm

taśma 50mm

Długość taśmy:
2.3m & 3.65m

Długość taśmy:
23m

Kolory:
Korpus: standardowo w
komplecie z czarnym
mocowaniem i żółtą głowicą

Kolory:
Korpus: standardowo w kolorze żółtym

taśma 50mm

Kaseta ścienna XL zapewnia możliwość stworzenia najdłuższej na
rynku barierki oferując 23 metry czarno-żółtej antystatycznej taśmy
odblaskowej NightView™. Jest to wysokiej widoczności rozwiązanie
zwiększające bezpieczeństwo wizualne w miejscach obowiązywania
przepisów BHP. Idealne do wygradzania dużych powierzchni, takich
jak wjazdy i wyjazdy oraz miejsca załadunku.

Umożliwia wygrodzenie dowolnego
obszaru w granicach kąta 180 stopni.
Obrotowy uchwyt kasety umożliwia
szybkie i łatwe wygrodzenie pod
dowolnym kątem w granicach 180 stopni
bez konieczności użycia wielu urządzeń.

OPCJE MONTAŻU
Kasety ścienne Tensabarrier® oferują do wyboru 6 opcji montażu i umożliwiają instalację na dowolnej powierzchni..

Montaż standardowy

Opcja zdejmowana (częściowo stała)

Przewiduje łatwe i bezpieczne przykręcenie
do ściany lub stabilnej powierzchni. Trzy
śruby ukryto pod zaślepkami zapewniającymi
dyskrecję montażu.

Wsuwana na płytę montażową przykręconą do
ściany zapewnia instalację częściowo stałą.

Montaż na szkle

Montaż z użyciem obejmy

Mocne podkładki samoprzylepne mocują
uchwyt ścienny na każdej powierzchni szklanej.

Opcja idealna do montażu na słupach lub
regałach magazynowych. Wystarczy dokręcić
śruby na obejmie w celu zapewnienia szybkiego
i bezpiecznego mocowania.

Montaż na regale magazynowym
Wpinana do otworów na standardowych
regałach magazynowych w celu
natychmiastowego montażu i demontażu.

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

obróć stronę, aby dowiedzieć się więcej o modelach taśmy i modelach zapięć taśmy >>

MODELE ZAPIĘĆ TAŚMY
STANDARDOWE

POZOSTAŁE MODELE

Standardowe zapięcie taśmy*

Zapięcie klamrowe

Zapięcie anty-paniczne*

Zapięcie magnesowe

W zestawie zaczep ścienny 898,
przykręcany do przeciwległej
ściany.

Metalowa klamra zabezpiecza
koniec taśmy owiniętej wokół
pionu, po czym tworzy zapięcie
z powrotem na taśmie. Idealna
do miejsc montażu z użyciem
obejmy, kiedy instalacja zaczepu
ściennego jest niepraktyczna.

Zapięcie zwalnia się w obu
kierunkach w przypadku
naporu pod wpływem paniki,
pozwalając na szybkie wyjście w
sytuacji awaryjnej. Dostarczane
z zaczepem ściennym 898
przykręcanym do przeciwległej
ściany.

W zapięciu taśmy umieszczono
magnes, dzięki czemu taśmę
można mocować do metalowych
powierzchni bez konieczności
stosowania zaczepu ściennego.

* Zaczepy ścienne dostarczane są ze wszystkimi kasetami zamówionymi wraz ze standardowym i anty-panicznym zapięciem taśmy.

MODELE TAŚMY
Wszystkie taśmy Tensabarrier® są wykonane z wytrzymałego tkanego poliestru i mają prawie 500 kg wytrzymałość na zrywanie.
Taśma Tensator jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i pozostaje w dobrym stanie nie strzępiąc się ani nie
blaknąc.

OPCJE 50mm

OPCJE 150mm

Taśma Tensabarrier® dostępna w prawie 40 żywych kolorach, zapewnia
również możliwość nadruku 12 komunikatów bezpieczeństwa. W procesie
druku cyfrowego można wykonać nadruk komunikatów oraz wzorów logo
wybranych przez Klienta stosując dowolną liczbę kolorów.

Dostępna w 8 żywych kolorach, taśma o szerokości 150 mm jest również
dostępna z 4 wstępnie nadrukowanymi komunikatami bezpieczeństwa.
W procesie druku cyfrowego można wykonać nadruk komunikatów oraz
wzorów logo wybranych przez Klienta stosując dowolną liczbę kolorów.

Standardowe nadruki komunikatów 50 mm
Napisy dostępne na zamówienie zaznaczono pogrubioną czcionką

Standardowe nadruki komunikatów 150mm
Napisy dostępne na zamówienie zaznaczono pogrubioną czcionką

Cleaning in progress
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TAŚMA ODBLASKOWA NIGHTVIEW™

Danger Forklift Trucks

YG**

Pierwsza na świecie spleciona taśma odblaskowa dostępna standardowo w
szerokości 50 mm. Zabezpiecza obszary niebezpieczne w dobrze widoczny
sposób – idealna do miejsc słabego oświetlenia zapewnia bezpieczniejsze
środowisko pracy. Taśma odblaskowa NightView™ posiada dwa pasy
doskonale widocznych, odbijających światło pasm, które zostały bezpośrednio
wplecione w najlepsze w branży taśmy Tensator i jest dostępna jako
opcjonalne udoskonalenie wszystkich nowych produktów Tensabarrier®.

No Entry

RB
GE
*Komunikaty nadrukowane tylko z jednej strony.
**Niedostępna taśma o długości 3,65 m ze
względu na ograniczenia wydruku, rzeczywiste
kolory taśmy mogą nieznacznie odbiegać od
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przedstawionych kolorów

WROCLAW
+48 71 359 3800
WWW.TENSATOR.COM

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600

DUBAI
+971 4 2997 228

PARIS
+33 1 43 09 85 00

NV D4

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

NEW YORK
+1 631 666 0336

Ze względu na dynamiczny charakter naszej firmy specyfikacje ulegają ciągłym zmianom; dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji proszę odwiedzić naszą stronę internetową: www.tensator.com Niniejszy dokument nie stanowi żadnych
gwarancji, jawny lub domniemanych. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeni (E&OE).

