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KOSZE KANALIZACYJNE
BARIERA DROGOWA
Kosze kanalizacyjne
- Dostosowane do zatrzymywania grubych
zanieczyszczeń w kanałach ulicznych.
- Kosz jest spawany ze stalowej blachy i pokryty
warstwą nierdzewną lub ocynkowany.
- Wymiary odpowiadają czeskim normom.
- Dla łatwiejszej obsługi jest wyposażony w górny
i dolny uchwyt.

Typ: 1085

Typ: 1082

TYP

NAZWA

POWIERZCHNIA

1081 / 1082
1084 / 1085
1087 / 1088

Kosz 50 l
Kosz 35 l
Kosz 10 l

mal. / żar. cynkowana
mal. / żar. cynkowana
mal. / żar. cynkowana

GŁ. WYMIARY
(mm)
380 x 256 x 700
380 x 256 x 500
255 x 190 x 425

CENA
(zł)
108,00 / 138,00
99,00 / 128,00
71,00 / 85,00
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Typ: 1088

160

500 x 500

Bariera drogowa
- Bariera drogowa służy do szybkiego i łatwego
oznaczania zmiany i odgradzania pasa ruchu na
drogach i ulicach.
- Łączniki umożliwiają szybkie łączenie
pojedynczych elementów w rząd. Gdy jest to
potrzebne bariery można dodatkowo obciążyć
(wodą lub piaskiem), co poprawia ich stabilność.
- Profilowane dno gwarantuje stabilność tak
pojedynczej bariery jak i całego rzędu.
- Bariera drogowa jest wykonana jako
samodzielny element. Zestawiając kilka
elementów, zyskujemy mocną i trwała
konstrukcję, która gwarantuje odporność na
uderzenia samochodów w różnych warunkach.
Możliwość ustawienia bariery w rząd,
umożliwia optymalne wykorzystanie warunków
drogowych.

wo
czeńst
Bezpie iejscu!
na 1 m

TYP

KOLOR

3342
3343

czerwony
biały

DŁUGOŚĆ
(m)
1,01
1,01

SZEROKOŚĆ
(m)
0,40
0,40

WYSOKOŚĆ
(m)
0,81
0,81
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- Kolorystyka – bariery są standardowo dostępne
w kolorze białym i czerwonym.
- Wysoka żywotność – dzięki mocnej i trwałej
konstrukcji, wytrzymałemu polietylenowi i
nowoczesnej technologii produkcji zyskujemy
wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne
i wpływ warunków zewnętrznych (dzięki
stabilizacji UV charakteryzuje się stabilnością
koloru, także podczas długiego czasu działania
światła słonecznego). Są lekkie i nie korodują,
nie zawierają żadnych metalowych części.
Łączenie następnych elementów jest możliwe
dzięki zintegrowanym łącznikom. Oryginalna
konstrukcja i nowoczesny wygląd, dobra
widzialność dla kierowcy.

WAGA
(kg)
8
8

CENA
(zł)
225,00
225,00

