SPECYFIKACJA PRODUKTU

Słupek 889T2 Advance
z dwoma taśmami

Stylowy i elegancki z dwoma taśmami zapewniającymi
dodatkową kontrolę tłumu. Wyposażony w uniwersalną
podstawę z najniższą krawędzią na rynku, ułatwiającą dostęp
wszystkim osobom. Idealnie nadaje się do różnych zastosowań.

Cechy i korzyści

− Advance to stalowy słupek wysokiej jakości z mocną podstawą,
zaprojektowany z myślą o ułatwieniu dostępu.
− Krawędzie podstawy zwężają się w stronę podłogi, dzięki czemu
z łatwością jest pokonywana przez wózki inwalidzkie, spacerówki
i walizki, a dostęp do kolejki nie jest utrudniony.

Ø343mm

Ø343mm zapewnia maksymalną kontrolę i bezpieczeństwo,
− Podwójna taśma
oferując jednocześnie dodatkowe możliwości budowania marki.
− Najbezpieczniejsza barierka na rynku nasze kasety wyposażono
w najbardziej unikalny na rynku system hamowania zapewniający
wolniejsze zwijanie się taśmy.
− Kąt pochylenia słupka to 36° i dlatego nie jest łatwo go wywrócić

Ø343mm

Ø343mm

Specyfikacja produktu
2M Maximum

3.65M Maximum

404.5mm

mm

Ø63.5mm

972mm

Ø63.5mm
37mm

445.8mm

37mm

− Słupek metalowy dostępny
w szerokiej gamie kolorów malowanych
3.65M Maximum
proszkowo lub wykończeń metalowych.
− 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.
972mm
972mm
Ø63.5mm
− Słupek z dwoma taśmami dostarczany standardowo z ciężką podstawą
zapewniającą maksymalną stabilność.
− Słupek można łączyć z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym
z naszą gamą ramek informacyjnych i uchwytów ściennych
37mm

37mm

Zastosowania

Waga 16kg

− Ulepszaj i organizuj przestrzenie w kolejkach.
− Wygradzaj strefy odbioru dostaw.

Kod zamówienia

− Idealnie nadaje się do różnych zastosowań, w tym na lotniskach,

889T2UH-STD - Słupek Advance z dwoma taśmami
i uniwersalną podstawą super ciężką 2,3m

w punktach sprzedaży detalicznej, hotelach, kasynach i kinach.

889T2UH-MAX - Słupek Advance z dwoma taśmami
i uniwersalną podstawą super ciężką 3,65m

Konfiguracja produktu
Modele podstawy

Wykończenia słupka

Rodzaje taśmy

Pełny wybór wykończeń
metalowych i kolorów
malowanych proszkowo

Standard Z dwoma
taśma taśmami
50mm
szer.

Dostępnych
siedem modeli
podstaw

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

NEW YORK
+1-800-441-0019

Długość taśmy

Modele zapięć

Wybór kolorów, wzorów
i opcji indywidualnych

Dostępnych sześć modeli
zapięć taśmy

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

WROCLAW
+48 71 359 3800

Dostępne dwie długości
50mm szer. (każda)

50mm
szer.
(każda)

DUBAI
+971 4 2997 228

Wygląd taśmy

PARIS
+33 1 43 09 85 00

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).
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