SPECYFIKACJA PRODUKTU

®

Kaseta ścienna 180 Obrotowa
Unikalna kaseta ścienna obracająca się o 180 stopni w celu wygrodzenia
dowolnego obszaru pod różnymi kątami.
Weight = 1 KG

100

Cechy i korzyści

92

− Łączy w sobie wszystkie korzyści standardowej kasety ściennej
Tensabarrier® z dodatkową zaletą obrotowego uchwytu kasety.
− Pozwala zaoszczędzić na zakupie wielu kaset, ponieważ tylko jedna
kaseta będzie potrzebna do wygrodzenia obszarów pod różnymi kątami
w obrębie 180 stopni od zamocowania.
− Obudowa wyposażona w trzpienie, gdy taśma jest wyciągana, kaseta
dynamicznie zwraca się w wymaganym kierunku w granicach 180 stopni.
− Można wygrodzić miejsca bez zajmowania cennej powierzchni podłogi.
− Szybka i łatwa instalacja.
Weight = 1 KG

100mm

− Głowica obrotowa 180 stopni.
− Standardowo dostępna z czarną obudową malowaną proszkowo
i żółtą głowicą obrotową.
− Wyposażona jako standard w końcówkę taśmy z zabezpieczeniem
przed ingerencją niepowołanych osób.
− Dostarczana z zaczepem ściennym 8g8 przykręcanym do przeciwległej
ściany lub powierzchni do nabycia dodatkowe klamry.
− Standardowo dostarczana ze złączem taśmy, więc w razie potrzeby
do boku obracającej się głowicy można przypiąć inne produkty
Tensabarrier®.

92 mm

136 mm

Specyfikacja produktu

Waga 1kg

Zastosowania
− Ogranicza dostęp do obszarów niebezpiecznych

136

Kod zamówienia
180-33-35 - Kaseta ścienna Rotating w kolorze czarnym/żółtym
180-1P - Kaseta ścienna Rotating w kolorze chrom polerowany
180-3B - Kaseta ścienna Rotating w kolorze szczotkowanej stali nierdzewnej

Konfiguracja produktu
Rodzaje mocowania

Dostępne mocowania
Standardowe, Szkło, Magnetyczne

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600
WWW.TENSATOR.COM

Wykończenia kasety

Dostępne trzy wykończenia

NEW YORK
+1 631 666 0336

Rodzaje taśmy

Długość taśmy

Standardowa
taśma

Dostępne dwie długości
szer. 50mm

szer. 50mm

DUBAI
+971 4 2997 228

Wygląd taśmy

Pełen wybór kolorów, wzorów
i opcji indywidualnych

PARIS
+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

Modele zapięć taśmy

Dostępnych sześć modeli.

WROCLAW
+48 71 359 3800

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).

