SPECYFIKACJA PRODUKTU

Podstawa magnesowa

36mm

Podstawa magnesowa to rozwiązanie idealne dla miejsc,
które wymagają regularnego demontażu lub zmiany układu kolejki.

Cechy i korzyści

3mm

AUTHOR
36mm

APP

Widok z boku podstawy

974mm

974mm

DATE

− Podstawę można łączyć z dowolnym metalowym słupkiem
Tensabarrier® w opcji z jedną taśmą lub z dwoma taśmami.

Podstawa i magnesy

4mm

Siła potrzebna do odłączenia
podstawy od płyty
podłogowej wynosi 16 kg
Force Required: 16kg

Force Required: 16kg

− Podstawę magnesową umieszcza się na płycie podłogowej, którą można
przymocować do każdej powierzchni za pomocą kleju o wysokiej
wytrzymałości.
− Na spodzie podstawy wbudowano mechanizm ustalający, dzięki
któremu podstawę instaluje się dokładnie na środku płyty podłogowej,
co oznacza, że:
− Słupki można umieścić szybko i idealnie prosto – oszczędzając czas,
gdyż instalacja podstawy na płycie podłogowej jest bardzo prosta.
− Jest to solidniejsza barierka niż wolnostojący słupek – a tym samym
niełatwo ją wypchnąć z układu kolejki w miejscach o dużym natężeniu
ruchu.
− Płyty podłogowe wyznaczają układ kolejki, oszczędzając czas, gdy
trzeba go ponownie skonfigurować albo ponownie zamontować słupki
po ich demontażu.
− Po zamocowaniu podstawy magnesowej na podłogowej płycie,
uniesienie jej w pionie wymaga siły ok. 250 kg.
36mm
− Ze względu na krawędź ściętą na płasko płyta
podłogowa stwarza
mniejsze ryzyko potknięcia się. Można ją łatwo zdemontować nie
uszkadzając powierzchni, do której jest przymocowana

− Lekka, formowana wtryskowo podstawa.
− Obrobiony mechanicznie zaczep ustalający, który zapewnia
dokładne dopasowanie podstawy do płyty podłogowej.
− Magnesy przymocowano do podstawy mechanicznie, dodatkowo
zabezpieczając na miejscu spoiwem wysokiej wytrzymałości.
− 6 niezależnych magnesów umieszczonych wokół środka podstawy.
− W podstawie można zamontować dowolny metalowy słupek
Tensabarrier®.

Pokrywa podstawy

3mm

− Do wyboru wersja z malowanej lub chromowanej albo polerowanej
lub szczotkowanej stali nierdzewnej w zależności od specyfikacji słupka.

220mm

Płyta podłogowa
z otworem ustalającym
i otworami mocującymi

Płyta podłogowa
z otworem ustalającym

A3

Kod zamówienia:
MAG - Magnetic Base
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Płyta podłogowa
− Płytę podłogową mocuje się do wymaganej powierzchni za pomocą
wysokiej wytrzymałości taśmy klejącej, wyklejonej fabrycznie pod jej
spodem
− Płyta wykonana z krawędzią ściętą, aby nie stwarzała ryzyka
potknięcia się po zamontowaniu słupka i podstawy.
− W razie potrzeby można ją łatwo zdemontować nie uszkadzając
podłoża.
− Dostępna w wersji z otworami mocującymi do montażu na nierównych
powierzchniach.
− Zakup dodatkowych płyt podłogowych umożliwia dodatkowe
wykorzystanie słupków w innych miejscach.
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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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