Doplňky
AKCESORIA
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XPANDA BARIÉRY
XPANDA SEPARATORY
9910 0036 XX 999
MOQ

1

1 

Na objednávku
na zamówienie
barevnost kolor:

24

40

64

červená-bílá
czerwono-biała

modrá-bílá
niebiesko-biała

žlutá-černá
żółto-czarna

10
zelená-bílá
zielono-biała

Xpanda bariéra nabízí flexibilní rozměr 55 cm–3,1 m pro různé druhy užití,
je velmi snadné nastavit délku potřebnou v dané situaci. Rozměry: v: 1 m,
š: 60 cm, d: 55 cm–3,1 m. Doporučené využití: Hotelové resorty, obchodní
prostory, volnočasové objekty a kina, školy, nemocnice, nádražní prostory,
garáže, letiště a přístavy, průmyslové a výrobní prostory.
Możliwość regulacji długości oferuje różnorodność zastosowań, gdyż
łatwo dostosować jej długość do potrzeb w danym momencie
(55 cm–3,1 m). Po złożeniu ma tylko 55 cm długości, co sprawia, że jest
bardzo praktyczna w przenoszeniu i transporcie. Wymiary: w: 1 m,
s: 60 cm, d: 55 cm–3,10 m. Zastosowanie: hotele, domy towarowe, centra
rekreacyjne, szkoły, szpitale, stacje kolejowe, stacje serwisowe, lotniska,
porty morskie, budynki przemysłowe, fabryki.
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SLOUPKY S ŘETÍZKY
SŁUPKI z ŁAŃCUCHeM
Na objednávku
na zamówienie
Multifunkční bariérový systém. Ideální pro usměrnění davu nebo
vymezení prostoru. vhodný do skladů, továren, nemocnic, škol,
recepcí a kanceláří.
Wielofunkcyjne wygrodzenie, idealne do ukierunkowania tłumu
i ogradzania powierzchni. Przydatne w magazynach, fabrykach,
szpitalach, szkołach, recepcjach i biurach.

SLOUPKY SŁUPKI
9910 0040 24 999 červená-bílá czerwono-biały
9910 0040 64 999 žlutá-černá żółto-czarna
MOQ

1

1 

Plastové sloupky s čepičkami pro uchycení řetězu. Vyrobeno z UV
stabilního polyetylenu. Výška se základnou: 1 m.
Słupki plastikowe z końcówką do zaczepienia łańcucha. Wykonane
z polietylenu odpornego na promienie UV. Wysokość z podstawą: 1 m.

ŘETĚZY 6 mm – balení 25 m
ŁAŃCUCHY 6 mm – op. 25 m
9910 0041 24 999 červená-bílá czerwono-biały
9910 0041 64 999 černá-žlutá czarno-żółty
ŘETĚZY 8 mm – balení 25 m
ŁAŃCUCHY 8 mm – op. 25 m
9910 0020 24 999 červená-bílá czerwono-biały
9910 0020 64 999 černá-žlutá czarno-żółty
MOQ

1

1 

Možnost upevnění na sloupky se základnou nebo kužely.
Zaprojektowane do stosowania ze słupkami lub pachołkami.

ČERNÝ Podstavec (3 kg)
Czarna podstawa (3 kg)
9910 0018 99 999
MOQ

1

1 

Vyrobený z recyklovaného pvc. Robustní a stabilní. Hmotlost: 3 kg
Wykonana z pvc z recyklingu. solidna i stabilna. Waga: 3 kg
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Výstražné kužely
Ostrzegawcze
PACHOŁKI drogowe

9910 0003 20 053
9910 0003 20 075
MOQ

1

(50 cm) červená czerwone
(75 cm) červená czerwone

1 

Kužel s reflexními pruhy, k dispozici ve velikostech:
50 cm – hmotnost 2 kg
75 cm – hmotnost 4 kg
Pachołek drogowy z pasami odblaskowymi,
do dyspozycji w następujących rozmiarach:
50 cm – waga 2 kg
75 cm – waga 4 kg

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

Možnost objednání vlastního loga
zdarma = min. odběr 1 paleta / typ
Możliwość ZAMÓWIENIA wŁasnego
logo za darmo = przy minimalnym
zamówieniu 1 palety / typ
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Dominator

9910 0010 20 051 (50 cm)
9910 0010 20 075 (75 cm)
9910 0010 20 001 (1 m)
MOQ

1

1 

reflexní pruhy
odblaskowe
Vysoce kvalitní plastový kužel s robustní konstrukcí, černým
podstavcem a reflexními pruhy, k dispozici ve velikostech:
50 cm – hmotnost 2 kg
75 cm – hmotnost 5,5 kg
1 m – hmotnost 7 kg
Wysokiej jakości pachołki drogowe o mocnej konstrukcji, z czarną
podstawą i odblaskowymipasami. Do dyspozycji w następujących
rozmiarach rozmiarach:
50 cm – waga 2 kg
75 cm – waga 5,5 kg
1 m – waga 7 kg

YOUR
LOGO
HERE

Pásky TaŚMy

9910
9910
9910
9910
MOQ

1

0002
0002
0002
0002

24 050 (50 m) červená-bílá czerwono-biały
24 100 (100 m) červená-bílá czerwono-biały
24 500 (500 m) červená-bílá czerwono-biały
64 500 (500 m) žlutá-černá żółto-czarna

1 

Výstražná 7 cm široká páska v barevném provedení:
červeno-bílá nebo žluto-černá, na roli v délách 50 m, 100 m a 500 m.
Taśma ostrzegawcza o szerokości 7 cm w kolorach:
czerwono-białym lub czarno-żółtym na rolkach o długości
50 m, 100 m i 500 m.
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a

b

E 91 HB TIKKINA
9906 0019 99 999
MOQ

1

1 

a/ tlačítko na přepínání
przycisk do przełączania
b/ snadný přístup k baterii díky široce otevíratelnému krytu
łatwy dostęp do baterii – szeroki otwór pokrywy pojemnika na baterię
Nejjednodušší svítilna s novým designem. Malá velikost a široký kužel jsou
výborné pro každodenní použití. Maximální světelný výstup je 60 lumenů
a dosvit 30 metrů. Čelovka je vybavena 1 LED diodou a má 2 světelné režimy.
Nowy model najprostszej w użyciu latarki czołowej. Idealna do codziennego
użytku dzięki niewielkiemu rozmiarowi i szerokiej wiązce światła. Moc maksymalna 60 lumenów, zasięg 30 do metrów. 1 dioda LED i 2 tryby świecenia.
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E 97 HG TIKKA PLUS
9906 0020 99 999
MOQ

1

1 

Čelovka s 1 čirou a 1 červenou LED diodou a světelnými režimy (3 čiré, 1 červené a blikání). Dále je vybavena o nový hlavový pásek, který zvyšuje pohodlí
a drží při dynamických pohybech. Posilovač výkonu Boost nabízí dočasné
zvýšení maximálního výkonu.
Latarka czołowa wyposażona w jedną diodę w kolorze białym i jedną czerwoną. 2 tryby świecenia (światło białe, czerwone i migające). Wyposażona
w nową opaskę na głowę zapewniającą stabilność i komfort podczas
dynamicznych ruchów. Opcja Power Boost daje możliwość tymczasowego
zwiększenia mocy świecenia.

