Stupek 889 Advance

z tasmc! o standardowej szerokosci

Elegancki i stylowy wygl9d. Wyposazony podstaw(;! z najnizsz9
kraw(;!dzi9 na rynku, umozliwiaj9 c9 swobodn9 komunikacj(;!.
ldealnie nadaje si(;! do wielu zastosowari.

Cechy i korzysci
- Advance to stalowy stupek najwyzszej jakosci z mocnq podstawq.
zaprojektowany z myslq o utatwieniu dost�pu.
- Kraw�dzie podstawy zw�zajq si� w stron� podtogi. dzi�ki czemu
z tatwosciq jest pokonywana przez w6zki inwalidzkie. spacer6wki i walizki.
a dost�p do kolejki nie jest utrudniony.
- Optymalna wysokosc stupka utrudnia klientom przejscie pod lub nad
barierkq z tasmy.

0343mm

- Najbezpieczniejsza barierka na rynku - nasze kasety wyposazono w
najbardziej unikalny na rynku system hamowania zapewniajqcy wolniejsze
zwijanie si� tasmy.
- Kqt pochylenia stupka to 35· i dlatego nie jest tatwo go wywr6cic

3.65M Maximum

Specyfikacja produktu
- Stupek metalowy dost�pny w szerokiej gamie kolor6w malowanych
proszkowo lub innych wykoriczeniach dost�pnych dla stali.
- Dost�pny z dowolnymi standardowymi tasmami Tensator® o szer. 50 mm.
- Modutowa konstrukcja kasety posiada w standardzie cztery uchwyty

97

m

z zabezpieczeniem przed ingerencjq niepowotanych os6b.

063.5mm

- Kompatybilny z innymi produktami Tensabarrier®
- Standardowo wyposazona w koric6wk� tasmy z zabezpieczeniem przed
ingerencjq niepowotanych os6b.

37mm

- Stupek mozna tqczyc z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym z
naszq gamq ramek informacyjnych i uchwyt6w sciennych.

Waga 10kg

Zastosowania

Kod zam6wienia
88gU-STD - Stupek Advance z uniwersalnq podstawq 2,3 m

- Ulepszaj i organizuj przestrzenie w kolejkach.

88gU-MAX - Stupek Advance z uniwersalnq podstawq 3,65 m

- ldealnie nadaje si� do r6znych zastosowari. w tym na lotniskach.
w punktach sprzedazy detalicznej. hotelach. kasynach i kinach.

l<onfiguracja produktu
Modele podstawy
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Wykonczenia stupka

Petny wyb6r wykoriczeri
metalowych i kolor6w
malowanych proszkowo

MILTON KEYNES

WWW.TENSATOR.COM

Standard Z dwoma
taSma taSmami
50mm
szer.

Dost1apnych
siedem modeli
podstaw

+44 1908 684 600

Rodzaje tasmy

NEW YORK

+1-800-441-0019

50mm
szer.
(kazda)

DUBAI

Szeroka

taSma

Dtugosc tasmy

50mm
szer.

50mm
szer.

PARIS

Modele zapi�c

Wyb6r kolor6w. wzor6w
i opcji indywidualnych

Dost1apnych szesc modeli
zapi1ac tasmy

150mm
szer.

150mm
szer.

+971 4 2997 228

Wygli!d tasmy

+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT

+49 69 3003 89 010

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).

