
899 Maxi
Kaseta ścienna
Skutecznie ogranicza dostęp bez zajmowania miejsca na 
podłodze. Kaseta z samozwijającą się taśmą o długości 7,7 m 
lub 9.0m. Idealna do różnych zastosowań.
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Cechy i korzyści:
Kasetę ścienną Tensabarrier® Maxi wyposażono w czarną, wytrzymałą

obudowę z tworzywa sztucznego, dostępna również w wersji ze stali 

nierdzewnej.

- Wewnętrzna rama stalowa zapewnia dodatkową wytrzymałość i 

trwałość, chroniąc jednocześnie wewnętrzne elementy.

- Kasetę można łatwo zainstalować na różnych powierzchniach według 

potrzeb.

- Najbezpieczniejsza barierka na rynku - nasze kasety wyposażono w 

unikalny system hamowania spowalniający zwijanie się taśmy.

produktu:
- Zaślepki z tworzywa sztucznego dostępne w 4 rodzajach wykończenia lub

dostępna obudowa w całości ze stali nierdzewnej.

- W zależności od zastosowania do wyboru sześć typów montażu: 

standardowy, magnesowy, do regału magazynowego, demontowany, na 

opaski i na szkle.

- Oferujemy różne modele zapięć taśmy: standardowe z zabezpieczeniem 

przed ingerencją niepowołanych osób, antypaniczne, magnesowe, z pętlą

jednokierunkową i klamrą.

- Kaseta dostępna z dowolnymi standardowymi taśmami Tensabarrier® o 

szer. 50 mm.

- Narzędzia potrzebne tylko do montażu kasety na wybranej powierzchni. 

Śruby nie znajdują się w zestawie, gdyż ich typ zależy od rodzaju ściany.

- Do każdej kasety dołączono odpowiedni zaczep ścienny, który umożliwia

przymocowanie kasety z taśmą do ściany - wykonany z cynku o 

właściwościach antykorozyjnych.

Zastosowania
- Eliminuje niebezpieczne warunki pracy dzięki wyraźnemu 
wyznaczeniu dróg.
- Ogranicza dostęp do miejsc niebezpiecznych.
- Blokuje dostęp do miejsc na zapleczu.
- Używana do identyfikacji zagrożeń zanim powstanie szkoda.
- Idealna do różnych zastosowań.

Kod zamówienia
899-77 - Kaseta ścienna Maxi 7,7m

899-77-1P - Kaseta ścienna Maxi 7,7m z chromowanymi zaślepkami

899-77-3B - Kaseta ścienna Maxi 7,7m z obudową ze szczotkowanej stali 

nierdzewnej

899-9- Kaseta ścienna Maxi 9m

899-9-1P - Kaseta ścienna Maxi 9m z chromowanymi zaślepkami

899-9-3B - Kaseta ścienna Maxi 9m z obudową ze szczotkowanej stali 

nierdzewnej

Waga 1.2kg

Specyfikacja 

Konfiguracja  produktu

Rodzaje mocowania Wykończenie kasety Wygląd taśmy Modele zapięć taśmyDługość taśmyRodzaje taśmy

Pełen wybór kolorów, 
wzorów i opcji 

indywidualnych

Dostępnych sześć modeli.

Dostępnedwie długościTaśma standardowa

szer. 50mm

Dostępnych sześć modeli. Dostępnych pięć 
rodzajów wykończenia.

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).




