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Bezpečnostné
protišmykové pásky 
farebné
Typ: 3213, 3214,
4044–4047

- Drsná protišmyková páska
s lepiacou rubovou
stranou.

- Odolná voči oteru.

- Jednoduchá inštalácia
na hladké povrchy.

- Významne znižuje
možnosť pošmyknutia.

- Použitie predovšetkým
na okraji schodov,
nákladových rámp, peších
zón, vchodov, stúpačiek
strojov atď.

- Testované podľa
protišmykových noriem
EN 13 552.

Bezpečnostná protišmyková
páska KOMFORT
Typ: 4048, 4049

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.

- Rubová strana je z mäkkej fólie, ktorá dokonale
umožňuje kopírovať povrch.

- Páska vhodná na inštaláciu na povrchu so vzorom
alebo nepravidelné povrchy strojov a zariadení.

Typ: 4048

50 mm x 18,3 m

52,00 57,00

Protišmykové schodové rohy 
Typ: 7205

- Protišmykové GRP schodové rohy. Navrhnuté
ako prevencia proti pošmyknutiu na schodoch.

- Vhodné pre využitie na existujúcich schodoch
rovnako aj na nových. Pre väčšiu bezpečnosť sú
vyrobené so skosenými nábehmi.

- Jednoduchá aplikácia pomocou
jednozložkového polyuretánového lepidla. 
(Nie je súčasťou dodávky.)

- Dodáva sa v 3 metrových pruhoch.

- Ľahké delenie sa prevádza rezaním.

BEZPEČNOSTNÉ, PROTIŠMYKOVÉ PÁSKY

Bezpečnostné, protišmykové pásky
Typ: 3215, 4043

- Protišmykové hrubé lepiace pásky.

- Samolepiaca zadná strana pre jednoduchú inštaláciu.

- Vhodné na okraje schodov, rámp, peších zón a vchodov do nákladných
priestorov.

- Informuje o priestoroch s vyššou možnosťou pošmyknutia.

- Vysoko odolné.

- Testované podľa normy EN 13552, kategória R 13.

Jednoduchá inštalácia

55 x 55 x 3000 mm

Výška 3 mm GRP základ, celkove 5 mm

43,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Typ: 4049

152 mm x 610 mm
(10 ks/bal.)

TYP NÁZOV HLAVNÉ ROZMERY
CENA
(EUR)

3215 Protišmyková páska čierno-žltá 50 mm x 18,3 m 22,00
4043 Protišmyková páska červeno-biela 50 mm x 18,3 m 25,00

TYP NÁZOV HLAVNÉ ROZMERY
CENA
(EUR)

3213 Protišmyková páska čierna 50 mm x 18,3 m 19,00
3214 Protišmyková páska čierna 102 mm x 18,3 m 48,00
4044 Protišmyková páska žltá 50 mm x 18,3 m 23,00
4045 Protišmyková páska zelená 50 mm x 18,3 m 25,00
4046 Protišmyková páska modrá 50 mm x 18,3 m 25,00
4047 Protišmyková páska červená 50 mm x 18,3 m 25,00
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