Bariera drogowa
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zaczepy

- umożliwiają łatwe
łączenie kolejnych
elementów
w szereg.

Zabezpieczenie
przed

przepełnieniem
- łatwiejsze
opróżnianie
i napełnianie
bariery.

Gwarancja

– wszystkie bariery
drogowe posiadają
pięcioletnią
gwarancję.

PRODUKT
POLSKI
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

Powody, dla których
warto stosować bariery
drogowe marki Titan
Trwałość – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej
jakości polietylen i nowoczesna technologia produkcji sprawiają, że bariery drogowe są wyjątkowo
odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany
warunków atmosferycznych (nie zmieniają kolorów

Bariera drogowa

Bariery drogowe marki Titan służą do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania
zmian i przekierunkowań na pasie drogowym.
Kod
produktu

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Wysokość
[m]

Długość segmentu - L **
[m]

TRB01000*

1,21

0,40

0,81

1,10

TRB02000*

2,21

0,50

0,85

2,00

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
* Koncówka kodu jest uzależniona od koloru produktu: SW - biały, RE - czerwony.
** Długość segmentu bariery przy połączeniu nie jest równa całkowitej długości bariery.

UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych
elementów metalowych. Łączenie kolejnych ele-

810 mm

pod wpływem promieni słonecznych, stabilizacja

mentów w szereg następuje za pomocą wbudowanych zaczepów.
Kolorystyka – bariery drogowe są dostępne w kolo-

L

rach białym i czerwonym.

2000 mm

L

nowi pojedynczy element, bez części ruchomych.
Złożenie kilku elementów tworzy sztywną konstruk-

850 mm

Bezpieczeństwo i higiena – bariera drogowa sta-

cję, gwarantując odporność na uderzenia pojazdów
w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość
kształtowania płynnych linii zapewnia optymalne
dopasowanie do zabezpieczanych miejsc.
Doradztwo techniczne – nasz zespół ds. sprzedaży

Zaczepy - umożliwiają łatwe
łączenie kolejnych elementów
w szereg. Istnieje możliwość
łączenia barier jedynie o tych
samych parametrach.

szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie
zapytania klientów.
Gwarancja – wszystkie bariery drogowe posiadają

Obciążanie - barierę
można dodatkowo
obciążyć, zwiększając
jednocześnie jej
stabilność.
Profilowana podstawa gwarantuje stabilność pojedynczej bariery, jak i całego szeregu.

pięcioletnią gwarancję. Gwarancja dotyczy wyrobu
używanego w sposób zgodny z zaleceniami
producenta.

Zabezpieczenie przed przepełnieniem łatwiejsze opróżnianie i napełnianie bariery.

Dystrybutor:

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach,
wynikające ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania
aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan
Environmental lub najbliższym dystrybutorem.

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
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08-2010

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska

