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Bezpieczne,
przeciwpoślizgowe
kolorowe paski
Typ: 3213, 3214, 4044,
4045, 4046, 4047

- Grube przeciwpoślizgowe
paski z samoprzylepną
taśmą.

- Odporne na odklejanie.

- Prosty montaż na gładkiej
powierzchni.

- Wyraźnie obniżają
możliwość wypadków.

- Wygodne do krawędzi
schodów, ramp,
stref dla pieszych i wejść
do magazynów.

- Testowane wg normy
EN 13 552.

Bezpieczne, przeciwpoślizgowe
paski KOMFORT
Typ: 4048, 4049

- Grube, przeciwpoślizgowe paski z samoprzylepną taśmą.

- Druga strona z miękkiej folii, która doskonale przylega do
powierzchni.

- Paski nadają się do instalacji na powierzchnie ze wzorem
lub nierówne powierzchnie urządzeń.

Typ: 4048

50 mm x 18,3 m

210,00 229,00

Antypoślizgowe narożniki na schody
Typ: 7205

- Antypoślizgowe narożniki na schody z włókna
szklanego (GRP). Zaprojektowane w celu
zapobiegania poślizgnięciu na schodach.

- Przystosowane do użycia na istniejących lub
projektowanych schodach. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa wykonane ze ściętymi zwężeniami.

- Prosty montaż za pomocą jednoskładnikowego
kleju poliuretanowego. (Nie wchodzi 
w zakres dostawy.)

- Dostarczane w 3-metrowych wstęgach.

- Łatwy podział za pomocą przecięcia.

BEZPIECZNE, PRZECIWPOŚLIZGOWE PASKI

Bezpieczne, przeciwpoślizgowe paski
Typ: 3215, 4043

- Grube przeciwpoślizgowe paski.

- Samoprzylepna druga strona dla łatwej instalacji.

- Wygodne do krawędzi schodów, ramp, stref dla pieszych i wejść do
magazynów.

- Informuje o przestrzeni z dużym niebezpieczeństwem poślizgu.

- Wysoce odporne.

- Testowane wg normy EN 13552, kategoria R 13.

Łatwy montaż

55 x 55 x 3000 mm

Wysokość 3 mm, podstawa GRP, łącznie 5 mm

174,00

Typ: 4049

152 mm x 610 mm 
(opakowanie 10 szt.)

TYP NAZWA GŁ. WYMIARY
CENA

(zł)
3215 Przeciwpoślizgowy pasek czarno-żółty 50 mm x 18,3 m 106,00
4043 Przeciwpoślizgowy pasek biało-czerwony 50 mm x 18,3 m 101,00

TYP NAZWA GŁ. WYMIARY
CENA

(zł)
3213 Przeciwpoś. pasek czarny 50 mm x 18,3 m 74,00
3214 Przeciwpoś. pasek czarny 102 mm x 18,3 m 166,00
4044 Przeciwpoś. pasek żółty 50 mm x 18,3 m 74,00
4045 Przeciwpoś. pasek zielony 50 mm x 18,3 m 101,00
4046 Przeciwpoś. pasek niebieski 50 mm x 18,3 m 101,00
4047 Przeciwpoś. pasek czerwony 50 mm x 18,3 m 101,00
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