SPECYFIKACJA PRODUKTU

Słupek 8 93 Teleskopowy

z podstawą Rollabarrier®

Uniwersalne rozwiązanie do oznakowania, które można z łatwością
unieść ponad poziom wzroku człowieka, aby zapewnić skuteczne
prowadzenie i instrukcje. Skuteczniejsze niż oznakowanie na
niższym poziomie, idealne do różnych zastosowań.

Cechy i korzyści

− Słupek Teleskopowy to elastyczne rozwiązanie do oznakowania, które można
łatwo włączyć do systemu organizacji kolejki Tensabarrier®, który już Państwo
posiadają.
− Słupek wyposażono w teleskopowe rurki, które blokują się na różnych
wysokościach umożliwiając podniesienie ramki informacyjnej ponad głowy
klientów w celu stworzenia widoczniejszego i skuteczniejszego oznakowania.
− Nie są wymagane żadne narzędzia, rurki można podnieść i zablokować na
wysokości do 2,4 metra - uzależnione jest to od rozmiaru ramki informacyjnej.
− Dolny słupek posiada zestaw czterech uchwytów, które umożliwiają
przypięcie taśmy z innych słupków Tensabarrier®.

− Opatentowaną podstawę Rollabarrier® wyposażono w zestaw wytrzymałych
kółek, które umożliwiają przemieszczanie słupka bez podnoszenia - wystarczy
przechylić go do tyłu i przetoczyć.

Specyfikacja produktu
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− Dolny słupek metalowy dostępny jest w gamie kolorów malowanych
proszkowo lub wykończeń metalowych.
A4
Landscape

2280 mm

− Rurki teleskopowe dostępne tylko w wersji stalowej.
− Stalowa ramka informacyjna dostępna w kolorze czarnym malowanym
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proszkowo. Rozmiary A4 i A3, orientacja pionowa i pozioma.
− Podstawa Rollabarrier® standardowo dostępna w kolorze szarym hammer grey

1430 mm

1342 mm

1430.0mm

− Czteropunktowe złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych
osób. Pozwala to przypinać inne produkty Tensabarrier® do połączenia
wielowypustowego na słupku.
Rollabarrier A4 14kg

Zastosowania

Rollabarrier A3 14.5kg

Kod zamówienia

− Doskonale nadaje się do wskazywania właściwej drogi i informowania

893RB1-TB-SHA4P-33S - Słupek Teleskopowy z ramką A4 w orientacji pionowej
893RB1-TB-SHA4L-33S - Słupek Teleskopowy z ramką A4 w orientacji poziomej
893RB1-TB-SHA3P-33S - Słupek Teleskopowy z ramką A3 w orientacji pionowej
893RB1-TB-SHA3L-33S - Słupek Teleskopowy z ramką A3 w orientacji poziomej

o kierunku kolejki.
− Prowadzi pasażerów na lotniskach oraz klientów w bankach, muzeach
i węzłach transportowych.
− Służy do promocji ofert detalicznych.

Konfiguracja produktu

Modele podstawy

Wykończenia słupka

Dostępne podstawy
Universal Heavyweight
i Rollabarrier®

Dostępny w wersji chrom
i gamie kolorów
malowanych proszkowo

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

NEW YORK
+1 631 666 0336

Wykończenia ramki

Dostępna w kolorze czarnym

DUBAI
+971 4 2997 228

Rozmiary ramki

Dostępne rozmiary A4 i A3

PARIS
+33 1 43 09 85 00

Orientacja ramki

Dostępna orientacja
pionowa i pozioma

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).
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