
Słupek T CL Tensaclear™

Promuj i wzmacniaj swoją markę. Słupek posiada przezroczystą 
plastikową rurkę, którą można napełnić przedmiotami, 
np. słodyczami, zabawkami lub nadrukami grafiki.
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Modele podstawy

Podstawa 
Universal i Basics

Dostępne dwie 
długości o szer. 50mm

Cechy i korzyści
− Tensaclear™ to lekki plastikowy słupek z przezroczystą plastikową rurką 

i wytrzymałą, żeliwną podstawą.

− Rurkę można napełnić zabawkami, słodyczami, produktami 

tematycznymi lub informacjami o marce - i zmieniać je tak często, 

jak tylko zajdzie taka potrzeba.

− Najbezpieczniejsza barierka na rynku - nasze kasety wyposażono 

w najbardziej unikalny na rynku system hamowania zapewniający 

wolniejsze zwijanie się taśmy.

− Słupek z tworzywa sztucznego dostępny w wersji przezroczystej.
− Wyposażony w podstawę Basics lub Universal, obie z najniższą krawędzią na 

rynku, ułatwiającą dostęp wszystkim osobom.

− Do demontażu kasety z taśmą w celu napełnienia rurki potrzebny 

jest śrubokręt krzyżakowy.

− Dostępny z dowolnymi standardowymi taśmami Tensator® o szer.50 mm.
− Modułowa konstrukcja kasetowa posiada w standardzie czteropunktowe 

złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób. Pozwala to 

przypinać inne produkty Tensabarrier® do połączenia wielowypustowego na 

głowicy kasety.

− Standardowo wyposażony w końcówkę taśmy z zabezpieczeniem 

przed ingerencją niepowołanych osób.

− Słupek można łączyć z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym z naszą 

gamą ramek informacyjnych.

Zastosowania
− Ulepszaj i organizuj przestrzenie w kolejkach.

− Promuj markę, nowe produkty lub pokazuj inne informacje.

− Doskonały do takich miejsc, jak punkty sprzedaży detalicznej, parki 

tematyczne, atrakcje i obiekty turystyczne

− Służy do prowadzenia tłumu podczas imprez.

Standardowa  
taśma 

50mm
szer.

Wykończenie 
przezroczyste

Kod zamówienia
TCLB-STD - Słupek Tensaclear z podstawą Basics 2,3m

TCLB-MAX - Słupek Tensaclear z podstawą Basics 3,65m

Ø65mm

3.65M Maximum

972mm

Ø343mm

37mm

Waga 8.5kg

Wykończenia słupka Rodzaje taśmy Modele zapięć taśmy

Wybór kolorów, wzorów 
i opcji indywidualnych

Dostępnych sześć modeli.

Długość  taśmy Wygldąd taśmy

Konfiguracja produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Specyfikacja      produktu

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).




