
Promoție valabilă până la data de 31 Mai 2021, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

Pentru păstrarea distanțării fizice în condițiile impuse de măsurile 
de protecție împotriva infectării cu noul tip de Coronavirus COVID19 

vă propunem următoarele soluții la prețuri avantajoase:
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Limitator acces persoane cu bandă retractabilă

Gard extensibil

Limitator acces persoane cu șnur

Material: țeavă oțel inoxidabil
Lungime bandă: 2.0 m
Culoare bandă: roșie
Înălțime: 890 mm
Ø țeavă: 63 mm
Ø bază: 320 mm

Înălțime: 1200 mm
Lungime extins: 2500 mm

Material: țeavă oțel inoxidabil
Lungime bandă: 1.5 m
Culoare șnur: roșu
Înălțime: 1020 mm
Ø țeavă: 51 mm
Ø bază: 320 mm
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Gard trafic temporar
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Exemplu de utilizare Exemplu de utilizare

Model: cu picioare detașabile
Protecție: galvanizat la cald
Diametru țeavă contur: 32 mm
Diametru bare verticale: 16 mm
Distanță bare verticale: 180 mm
Înălțime x lungime: 1000 x 2000 mm



Promoție valabilă până la data de 31 Mai 2021, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.
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Opritor roți auto pentru parcare - Tip A Opritor roți auto pentru parcare - Tip C

Sârmă ghimpată NATO - Concertina BTO 22

Opritor roți auto pentru parcare - Tip E Opritor roți auto pentru parcare - Tip F
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Sârma ghimpată “barbed razor wire” cunoscută și sub denumirea 
SÂRMA GHIMPATĂ NATO montată la partea superioară a gardurilor 
este una dintre cele mai sigure metode de securizare a perimetrului.

O rolă poate fi utilizată pentru o lungime de gard de cca. 10-13 m.

Greutate rolă: aprox 7 kg.

56 de spire cu diametrul de Ø450 mm.

Caracteristici sârmă:
Tip:             BTO22
Diametrul sârmei :    2.5 mm
Grosimea lamelei :    0.5 mm
Lungimea lamelei :    22 mm
Lățimea lamelei:      16 mm
Distanța dintre lamele:  35 mm
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Țeavă (Ø x grosime): 76 x 2 mm
Culoare: galben/negru
Lungime: 600 mm
Înălțime: 100 mm

Țeavă (Ø x grosime): 76 x 2 mm
Culoare: galben/negru
Lungime: 2000 mm
Înălțime: 100 mm

Țeavă (Ø x grosime): 76 x 2 mm
Culoare: galben/negru
Lungime: 2000 mm
Înălțime: 300 mm

Țeavă (Ø x grosime): 76 x 2 mm
Culoare: galben/negru
Lungime: 2000 mm
Înălțime: 100 mm

Alte produse la prețuri promoționale


