
Słupek 360 Obrotowy Tensabarrier®

Nowoczesny i stylowy wygląd. Głowica obrotowa 360 stopni pozwala na szybką 
reorganizację układu kolejki. Idealny do różnych zastosowań.
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225 
Pełny wybór wykończeń 

metalowych
i kolorów malowanych 

proszkowo

Kod zamówienia
360U-STD – Słupek Rotating Tensabarrier® z podstawą uniwersalną 2,3m

360U-MAX – Słupek Rotating Tensabarrier® z podstawą uniwersalną 3,65m

3.65M Maximum

37mm

972mm Ø63.5mm

Ø343mm

Dostępnych siedem 
modeli podstaw

Waga 11kg

− Oferuje wszystkie korzyści barierek z samozwijającą się taśmą 
Tensabarrier®.

− Obrotowy słupek 360 posiada dodatkową cechę głowicy kasety, 
która obraca się o 360 stopni.

− Kaseta jest mocowana do słupka i dynamicznie obraca się w 
wymaganym kierunku w miarę wyciągania taśmy, a słupek pozostaje 
nieruchomy.

− Pozwala na szybszą i łatwiejszą zmianę organizacji kolejki i usprawnia 
cały proces, ponieważ nie trzeba przenosić słupków, wystarczy, że 
taśma uzyska nowy układ.

− Idealny dla miejsc, w których występują częste wahania liczby osób 
w kolejce, zwłaszcza w połączeniu z podstawą magnesową Tensator®.

− Głowica obrotowa 360 stopni.
− Słupek stalowy dostępny w szerokiej gamie kolorów malowanych 

proszkowo lub innych wykończeń dostępnych dla stali.
− Dostępny z dowolnymi standardowymi taśmami Tensator® o szer. 50 

mm.
− Modułowa konstrukcja kasety posiada w standardzie cztery uchwyty, 

złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób. 
Pozwala to na tworzenie połączeń z innymi produktami Tensabarrier®

− Standardowo wyposażony w końcówkę taśmy z zabezpieczeniem 
przed ingerencją niepowołanych osób.

− Słupek można łączyć z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym z 
naszą gamą ramek informacyjnych i uchwytów ściennych.

− Ulepszaj i organizuj przestrzenie w kolejkach.
− Idealny do miejsc, w których występują wahania liczby osób w kolejce.
− Idealnie nadaje się do różnych zastosowań, np. w handlu detalicznym 

i atrakcjach turystycznych, na lotniskach, arenach widowiskowych 
i stadionach.

Cechy i korzyści

Specyfikacja      produktu

Zastosowania

Wykończenia słupka Rodzaje taśmy Długość taśmyModele podstawy Wygląd taśmy Modele zapięć taśmy

Dostępne dwie długości 
szer. 50mm

Pełen wybór kolorów, wzorów 
i opcji indywidualnych

Dostępnych sześć modeli.

Standardowa
taśma

szer. 50mm

Konfiguracja produktu

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).




