
Słupek 8  89F Advance 
Podstawa montowana w podłożu
Elegancki i stylowy wygląd. Wyposażony w podstawę montowaną do podłoża, 

która zapewnia dodatkową stabilność w miejscach o dużym natężeniu ruchu. 

Idealne nadaje się na lotniska, dworce kolejowe, do centrów handlowych 

oraz wielu innych zastosowań. Dostępne modele do stosowania wewnątrz 

i na zewnątrz.
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Cechy i korzyści
− Słupek Advance z podstawą montowaną w podłożu to słupek stalowy 

wysokiej jakości z mocną podstawą przykręcaną do podłoża.

− Podstawa posiada cztery otwory montażowe dopasowane do wkrętów M10.
− Łączy stylową i nowoczesną konstrukcję z zaawansowanymi funkcjami 

bezpieczeństwa, aby poprawić wrażenia klienta i skuteczność.

− Najbezpieczniejsza barierka na rynku ‐ nasze kasety wyposażono w unikalny 

system hamowania zapewniający wolniejsze zwijanie się taśmy.

− Łatwo zapewnia optymalny układ kolejki dla każdej powierzchni użytkowej dzięki

możliwości mocowania taśmy w czterech kierunkach

Product Specif ication
− Słupek metalowy dostępny w szerokiej gamie kolorów malowanych

proszkowo lub wykończeń metalowych.
− Najwyższej jakości stal do stosowania na zewnątrz
− Dostępny z dowolnymi standardowymi taśmami Tensator® o szer. 50 mm.
− Modułowa konstrukcja kasetowa posiada w standardzie czteropunktowe 

złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób.

− Standardowo wyposażona 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.

− Opcjonalna pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej służy do
ukrycia śrub przykręcanych do podłoża.

− Śruby przykręcane do podłoża nie znajdują się w zestawie, gdyż ich rodzaj 
zależy od rodzaju podłoża.

− Wymagany montaż i wiercenie podłóg

Zastosowania
− Ulepszaj i organizuj przestrzenie w kolejkach.
− Zapewnia dodatkową stabilność w miejscach o ustalonym nasileniu ruchu.
− Idealny do różnych zastosowań, w tym na lotniskach, dworcach 

kolejowych, przy kasach biletowych, w centrach handlowych, parkach 
rozrywki i atrakcjach turystycznych

Kod zamówienia
889F STD ‐ Słupek Advance z podstawą montowaną w podłożu 2,3m

889F MAX‐ Słupek Advance z podstawą montowaną w podłożu 3,65m
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Podstawa Surface Fixed

Waga 4kg

Wykończenia słupka Rodzaje taśmyModele podstawy Wygląd taśmy Modele zapięćDługość taśmy 

Konfiguracja                produktu

Pełny wybór wykończeń 
metalowych i kolorów

malowanych proszkowo

Wybór kolorów, wzorów
i opcji indywidualnych

Dostępnych sześć modeli 
zapięć taśmy

Standard 
taśma 

50mm
szer.

taśma 

150mm
szer.

taśmami

50mm
szer.

(każda)

szer. szer. szer.
Szeroka Z dwoma 50mm 50mm 150mm

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).




