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Cechy słupka
Wysokość słupka 

− Posiada optymalną wysokość i jest celowo niższy niż
produkty konkurencji, aby zapobiec przechodzeniu pod
lub nad taśmą.

− Dostępny w różnych kolorach i wykończeniach - taki szeroki
wybór nie jest dostępny przy zakupie aluminiowych
produktów od konkurencji.i

Grubość taśmy
− Wykonana z poliestrowej tkaniny o grubości 0,89 mm, taśma

jest znacznie grubsza niż inne samozwijające się barierki.
− Bardziej odporna na działanie czasu, w przypadku przecięcia

nić nie pruje się.
− Taśma z nadrukiem cyfrowym oferuje wysoką jakość idealną

do budowania wizerunku Państwa marki.

− Oryginalna kaseta z samozwijającą się taśmą wykorzvystuje
technologię pasów bezpieczeństwa i jest jedyną kasetą
zgodną ze standardami niezawodności przemysłu
motoryzacyjnego (Automotive).

− Najbardziej unikalny system hamowania na rynku
− Taśma zwija się o 2 sekundy wolniej niż w produktach

konkurencji.

Najbezpieczniejsza barierka na rynku 
Kaseta 

− Podstawa z najniższą krawędzią na rynku, ułatwia dostęp
wszystkim osobom.

− Niskie krawędzie stwarzają mniejsze ryzyko potknięcia się
i nie stanowią przeszkody dla wózków inwalidzkich,
spacerówek i walizek, które z łatwością pokonują krawędź
podstawy.

Zapięcie taśmy z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób
− Zapobiega przypadkowemu odpięciu się taśmy

Dostępność dla wszystkich osób
Podstawa Universal

NAJBEZPIECZNIEJSZA I NAJTRWALSZA BARIERKA TAŚMOWA NA RYNKU
 Jako twórca oryginalnej samozwijającej się barierki do organizacji kolejki, Tensator® wyznaczył standard na rynku produktów do kontroli tłumu. 
Niezależnie od tego czy chcą Państwo zorganizować przestrzeń, na której stoi kolejka czy zamknąć dostęp do strefy zastrzeżonej, Tensabarrier® 

spełni Państwa wymagania.

Grubość słupka
− Stalowy słupek o grubości ścianki 1,5 mm - to więcej od

większości produktów konkurencji, co gwarantuje większą
trwałość.
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Wszystkie nasze produkty można dostosować do swoich potrzeb, jesteśmy w stanie stworzyć idealny 
produkt Tensabarrier® odpowiedni do Państwa wymagań i lokalizacji. Po wybraniu stylu kasety, oferujemy 

szeroką gamę modeli, które można indywidualnie dopasować.

DOSTOSUJ
 TENSABARRIER     DO SWOICH POTRZEB®

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TENSABARRIER®?

    Modele podstawy
Wybierz podstawę odpowiednią do swoich potrzeb

 Indywidualnie opracowaliśmy wiele modeli podstaw, pasujących 

do różnych miejsc, w których potrzebna jest samozwijająca się 

barierka lub system organizacji kolejki. Są to rozwiązania 

odpowiednie do wewnątrz i na zewnątrz, stałe, tymczasowe, 

elastyczne, do miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz do przestrzeni 

gwarantujących dostępność. 

    Wykończenie słupka
Wybierz między słupkiem metalowym a plastikowym 

Oferujemy do wyboru słupki w różnych kolorach zarówno z metali 

miękkich, jak i słupki z tworzywa sztucznego uPVC. Metalowe słupki 

będą odpowiednie do miejsc przebywania klientów lub do barierek 

stałych, słupki plastikowe oferują lekkość, przez co są łatwiejsze w 

transporcie i idealnie nadają się tam, gdzie jest potrzebne 

bezpieczne rozwiązanie tymczasowe.

3    Rodzaje taśmy 
Wybierz kasetę z jedną taśmą, dwiema taśmami lub z szeroką taśmą
Barierkę Tensabarrier® można stworzyć z jedną taśmą o szerokości 

50 mm, dwiema taśmami o szerokości 50 mm lub z szeroką taśmą 

150 mm - z których każda oferuje korzyści.

    Długość taśmy
Wybierz długość taśmy
Wybierz długość, na którą można rozwinąć taśmę, zależy to od 

miejsca, w którym będzie stosowana. W miejscach przebywania 

klientów zalecamy stosowanie krótszych taśm zapewniających 

większą kontrolę nad kolejką, natomiast do zapewnienia 

bezpieczeństwa w miejscu pracy lub na zewnątrz, lepsze będą 

dłuższe modele wygradzające większe przestrzenie przy użyciu

jednej taśmy.

    Wygląd taśmy
Zaprojektuj własną taśmę
Oferujemy szeroki wybór kolorów taśm. Są to żywe i odważne kolory, 

wzory w paski i jodełkę, taśmy odblaskowe o wysokiej widoczności, 

napisy BHP albo własny projekt wykonany na zamówienie.

6    Modele zapięć taśmy
Wybierz zapięcie do swojej taśmy
Stworzyliśmy wybór zapięć, które można zastosować w Państwa

samozwijającej się taśmie. Służą do mocowania taśmy do słupka, 

ściany lub różnych powierzchni, w tym do powierzchni metalowych 

lub szklanych.
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HEAVY DUTY

Do użytku wewnątrz 
i na zewnątrz, trwała, 

wytrzymała podstawa 
wykonana z gumy 

pochodzącej z recyklingu 
z uchwytami ułatwiającymi

przenoszenie

ŻELIWNA

Podstawa żeliwna jest elementem
podstawy Uniwersalnej i Basic, 

ale nie posiada pokrywy podstawy.
Doskonale sprawdzi się 

w sklepach, magazynach 
i w innych praktycznych 

zastosowaniach.

OUTDOOR

Podstawa Outdoor z lekkiego 
plastiku posiada komorę, którą 

można napełnić piaskiem 
lub wodą w celu 

ustabilizowania barierki. 
Jest to rozwiązanie elastyczne, 
odporne na warunki pogodowe

MAGNETYCZNA

Podstawa Magnetyczna 
posiada silne magnesy 

u podstawy słupka i jest
mocowana do stalowej płyty
przytwierdzanej do podłoża. 

Na spodzie podstawy 
wbudowano opcjonalny 

mechanizm ustalający, który 
instaluje podstawę dokładnie
na środku płyty podłogowej. 

DO PODŁOŻA

Podstawa do podłoża zapewnia
dodatkową stabilność w 

miejscach o ustalonym nasileniu 
ruchu, ponieważ jest mocowana 

do powierzchni podłogi.

SPORT

Dostępna tylko w wykończeniu
polerowany chrom, podstawa 

Sport idealnie nadaje się na 
imprezy sportowe, ponieważ 
posiada praktycznie płaską 

podstawę. Opcja o wyższym 
koszcie, przewidziana 

na wydarzenia specjalne.

W PODŁOŻU

Podstawa Surface Fixed 
zapewnia dodatkową stabilność 

w miejscach o ustalonym 
nasileniu ruchu, ponieważ 
podstawa jest mocowana 
do powierzchni podłogi.

UNIWERSALNA

Podstawa Uniwersalna 
charakteryzuje się najniższą 

krawędzią na rynku i pozwala 
stworzyć otoczenie bardziej

dostępne dla wszystkich osób, w 
tym posiadaczy urządzeń

wspomagających poruszanie się 
lub niedowidzących

ROLLABARRIER®

Podstawa Rollabarrier® posiada
unikalną funkcję zagnieżdżania
umożliwiającą przemieszczanie 
do 3 słupków połączonych ze 

sobą. Pozwala zaoszczędzić do 
50% powierzchni magazynowej

BASIC

Podstawa Basic to ekonomiczna
wersja podstawy Uniwersalnej 

do obszarów o dużym natężeniu 
ruchu. Basic to podstawa 

z żeliwa pokryta bardzo trwałą 
pokrywą plastikową 

NoScuff™ ABS odporną 
na zarysowania.

UNIWERSALNA SUPER CIĘŻKA 

Ciężka wersja podstawy Universal
posiadająca takie same cechy.
Standardowo przewidziana do

słupków z dwiema taśmami lub 
z szeroką taśmą, gdyż zapewnia

maksymalną stabilność.

1 Modele podstawy
Oferujemy różne modele podstaw pasujące do słupków metalowych i tworzywowych. Wszystkie powstały z myślą o różnorakich 
zastosowaniach.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TENSABARRIER®?
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SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA 
Kod produktu: 3B

STAL NIERDZEWNA (MARINE)
Kod produktu: 316

CHROM POLEROWANY 
Kod produktu: 1P

Słupki malowane proszkowo

Słupki metalowe

Słupki tworzywowe

CZARNY 
Kod produktu: 33S

NIEBIESKI
Kod produktu: 23

 ZIELONY 
Kod produktu: 28

BIAŁY
Kod produktu: 32

CZARNY 
Kod produktu: 33S

BIAŁY 
Kod produktu: 32

SREBRNY
Kod produktu: 91

SZARY GOŁĘBI
Kod produktu: 92

STALOWY SZARY(TEKSTUROWANY)
Kod produktu: 73

SZARY GRAFIT (TEKSTUROWANY)
Kod produktu: 80

CZERWONY
Kod produktu: 21

ŻÓŁTY
Kod produktu: 35

CZERWONY
Kod produktu: 21

ŻÓŁTY 
Kod produktu: 35

 Rodzaje taśmy
Barierki Tensabarrier® można stworzyć albo z jedną taśmą o szerokości 50 mm, dwiema taśmami o szerokości 50 mm 
lub z szeroką taśmą 150 mm - z których każda oferuje korzyści.

 Wykończenie słupków
Oferujemy szeroki wybór wykończeń i kolorów naszych metalowych i plastikowych słupków, aby barierka spełniała Państwa
potrzeby.
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STANDARDOWA SZEROKAZ DWIEMA TAŚMAMI

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TENSABARRIER®?
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3.65m
Kod produktu: MAX

2m
Kod produktu: P

2.3m
Kod produktu: STD

BIAŁY
Kod produktu: B1

JASNOZIELONY
Kod produktu: G2

NIEBIESKI
Kod produktu: L5

FIOLETOWY
Kod produktu: P5

SZARY
Kod produktu: B5

ZIELONY
Kod produktu: G6

CIEMNONIEBIESKI
Kod produktu: L7

CZERWONY
Kod produktu: R5

GRANATOWY
Kod produktu: L9

BORDOWY
Kod produktu: R7

POMARAŃCZOWY
Kod produktu: 05

ŻÓŁTY
Kod produktu: Y5

CIEMNOSZARY
Kod produktu: B7

CIEMNOZIELONY
Kod produktu: G7

CZARNY
Kod produktu: B9

JASNONIEBIESKI
Kod produktu: L3

CZERWONO/BIAŁY
Kod produktu: D3

NIEBIESKI PAS
Kod produktu: S1

BIAŁY PAS
Kod produktu: S3

ŻÓŁTO/CZARNY
Kod produktu: D4

CZERWONY PAS
Kod produktu: S2

ŻÓŁTY PAS
Kod produktu: S4

W paski i ostrzegawczą jodełkę
Dwukolorowe w celu zwiększenia widoczności.

CZERWONO/BIAŁY 
Kod produktu: NV-D3

ŻÓŁTO/CZARNY
Kod produktu: NV-D4

NightView®

Stwórz bezpieczniejsze środowisko pracy i popraw widoczność dzięki jedynej na świecie taśmie odblaskowej

      Długość taśmy
Taśmę standardową oferujemy w długościach 2,3 lub 3,65 metra. Taśmę szeroką 150 mm w długości 2 metry. Zaleca 
się, aby nie rozwijać pełnej długości taśmy w czasie użytkowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie sprężyny.

4

     Wygląd taśmy
Oferujemy wiele różnych modeli taśmy, które można indywidualnie dopasować do potrzeb. Poniżej widać taśmy 
standardowe w jednym kolorze, w ostrzegawczą jodełkę, NightView™ i z nadrukami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
Oferujemy również możliwość tworzenia taśm indywidualnych, które idealnie dopasują się do Państwa projektu. Dzięki tej 
usłudze na taśmie można umieścić logo Państwa marki lub ostrzeżenia.

Żywe i odważne
Trwałe i odporne na zużycie.

5
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TRWA SPRZĄTANIE
Kod produktu: YC

UWAGA! WÓZKI WIDŁOWE
Kod produktu: YG

UWAGA! KANAŁ ODKRYTY
Kod produktu: YO

WINDA NIECZYNNA
Kod produktu: YL

UWAGA! NIE WCHODZIĆ
Kod produktu: YA

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY
Kod produktu: RA

ZAKAZ WSTĘPU
Kod produktu: RB

WYJŚCIE AWARYJNE
Kod produktu: GE

Nadruki - druk obustronny
Wybierz jeden z dostępnych napisów, aby ograniczyć dostęp lub określić zagrożenia.

Nadruki wykonywane na zamówienie
Zmodernizuj swoją barierkę za pomocą taśmy wykonanej 
na zamówienie i stwórz własne arcydzieło wzornictwa 
o standardowej szerokości 50 mm lub zdumiewającej
szerokości 150 mm. Wszystkie taśmy Tensabarrier wykonywane
na zamówienie tworzone są techniką cyfrową, więc w projekcie
można zastosować nieograniczoną gamę kolorów. Wszystkie
nadruki na taśmach Tensabarrier® wykonywane są metodą
termosublimacji, dzięki temu logo czy napis nie zetrze się ani
nie złuszczy, co może nastąpić w przypadku sitodruku
używanego w niektórych produktach konkurencji.

CLEANING IN PROGRESS

LIFT OUT OF SERVICE

AUTHORISED ACCESS ONLY

BEWARE OPEN PIT CAUTION - DO NOT ENTER

EMERGENCY EXIT

NO ENTRY

DANGER FORKLIFT TRUCKS

 Modele zapięć taśmy
Oferujemy szeroki wybór zapięć taśmy odpowiednich do Państwa potrzeb.
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Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED

INGERENCJĄ
NIEPOWOŁANYCH OSÓB

Zapięcie standardowo
dołączane do 

wszystkich słupków 
i kaset ściennych
Tensabarrier®.

Zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo,

zapobiegając
przypadkowemu

odpięciu się taśmy.

MAGNETYCZNE
W zapięciu taśmy

umieszczono magnes,
dzięki czemu taśmę

można mocować 
do metalowych 

powierzchni
bez konieczności

stosowania zaczepu
ściennego.

PĘTLA JEDNOKIERUNKOWA
Zapięcie taśmy z pętlą

jednokierunkową
zaczepia się do

odpowiedniej klamry
ściennej i tam blokuje.

KLAMRA
Metalowa klamra

zabezpiecza koniec
taśmy owiniętej wokół,

po czym tworzy
zapięcie z powrotem na 

taśmie. Rozwiązanie
idealne do magazynów.

MIĘKKIE GUMOWE
Miękkie gumowe

zapięcie taśmy można
łatwiej odpiąć 

niż zapięcie 
z zabezpieczeniem 

przed ingerencją
niepowołanych osób, 

ale jest bardziej 
bezpieczne niż zapięcie
antypaniczne. Idealnie
nadaje się do miejsc,

gdzie następuje
regularna zmiana układu

kolejki.

ANTYPANICZNE
Zapięcie zwalnia się 
w obu kierunkach 

w przypadku naporu 
tłumu pod wpływem 
paniki, pozwalając na 

szybkie wyjście w 
sytuacji awaryjnej.



WWW.TENSATOR.COM
V1 UK

NEW YORK
+1-800-441-0019

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600

DUBAI
+971 4 2997 228

PARIS
+33 1 43 09 85 00

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).




