
Słupek 885 Outdoor 
Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Posiada 
podstawę napełnianą piaskiem lub wodą, aby stworzyć stałą 
lub tymczasową barierkę. Idealnie nadaje się do zastosowań 
na zewnątrz.
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Kod zamówienia 
885 - Pojedynczy słupek 885 Outdoor
885/2 - Dwupak - Słupek Outdoor

Waga 1,8 kg przy 

pustej podstawie

8kg przy podstawie 

wypełnionej wodą

SPECYFIKACJA PRODUKTU

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

Konfiguracja produktu

Pełen wybór kolorów, wzorów 
i opcji indywidualnych

Dostępnych sześć modeli.

− Outdoor to lekki plastikowy słupek wkręcany do pustej podstawy 

z tworzywa sztucznego, którą można napełnić piaskiem lub wodą 

w celu ustabilizowania.

− Gdy podstawa jest pusta, słupek można szybko zdemontować 
i przenieść 

− Odporny na działanie czynników atmosferycznych, do użytku na zewnątrz, 

ale należy unikać trwałej ekspozycji zewnętrznej.

− Najbezpieczniejsza barierka na rynku nasze kasety wyposażono w 

najbardziej unikalny na rynku system hamowania zapewniający wolniejsze 

zwijanie się taśmy.

− Słupek z tworzywa sztucznego dostępny w 4 kolorach odpornych na 

działanie promieniowania UV.

− Szara podstawa z tworzywa sztucznego, którą można napełnić piaskiem 

lub wodą, pozwala na stworzenie tymczasowego lub stałego systemu 

barierek z samozwijającą się taśmą.

− Dostarczany w płaskim opakowaniu, nie ma potrzeby używania narzędzi.

− Dostępny z dowolnymi standardowymi taśmami Tensator® o szer. 50mm.
− Modułowa konstrukcja kasety posiada w standardzie cztery uchwyty 

z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób.

− Kompatybilny z innymi produktami Tensabarrier® 

− Słupek można łączyć z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym 

z naszą gamą ramek informacyjnych.

− Dostępny do zakupu w dwupaku.

− Eliminuje niebezpieczne warunki pracy dzięki wyraźnemu wytyczeniu dróg.

− Ogranicza dostęp do obszarów niebezpiecznych.

− Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Cechy i korzyści

Specyfikacja      produktu

Zastosowania

Podstawa Outdoor

Dostępne cztery 
wykończenia z tworzywa 

sztucznego

Standardowa 
taśma

szer. 50 mm

Dostępne 
dwie długości

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).




