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system PRIMABLOCK system SERRUBLOCK 21

SPECYFIKACJA:
Nr kat. 206320 - słupek śr. 76 mm, gałka CITY (1), ocynk. ogniowo + kolor RAL, wys. 1180 mm (8 kg)                                                               -
Nr kat. 206304 - słupek śr. 76 mm, gałka AGORA (2), ocynk. ogniowo + kolor RAL, wys. 1180 mm (8 kg)
Nr kat. 206402 - słupek śr. 76 mm, gałka KULA (3), ocynk. ogniowo + kolor RAL, wys. 1180mm (8 kg)
Nr kat. 206316 - słupek śr. 76 mm, gałka FORUM (4), ocynk. ogniowo + kolor RAL, wys. 1180 mm (8 kg)
Nr kat. 206305 - słupek śr. 76 mm, gałka EUROPA (5), ocynk. ogniowo + kolor RAL, wys. 1180 mm (8 kg)
Nr kat. 206306 - słupek śr. 76 mm, gałka MERKURY (7), ocynkowany ogniowo (gałka w kolorze czarnym), wys. 1180 mm (8 kg)
Nr kat. 206307 - słupek śr. 76 mm, gałka MERKURY (7), ocynkowany ogniowo (całość w kolorze czarnym), wys. 1180 mm (8 kg)
Nr kat. 206332 - słupek CONVIVIALE (6) 70 x 70 mm, ocykowany ogniowo + kolor RAL, wys. 1280 mm (8 kg)

Nr kat. 204360 - słupek standardowy (8) śr. 76 mm, (zaokrąglony korek) ocynkowany ogniowo, wys. 1200 mm (7 kg)
Nr kat. 204364 - słupek standardowy (8) śr. 76 mm, (zaokrąglony korek) ocynkowany ogniowo + kolor RAL, wys. 1200 mm (7 kg)

Nr kat. 206327 - słupek o wysokiej widoczności śr. 76 mm, gałka CITY(1) (biała gałka), ocynkowany ogniowo + kolor RAL, 
                         wys. 1380 mm (18 kg)
Nr kat. 206407 - słupek o wysokiej widoczności śr. 76 mm, gałka KULA (3) (biała gałka), ocynkowany ogniowo + kolor RAL, 
                         wys. 1380 mm (18 kg)
Nr kat. 206333 - słupek CONVIVIALE (6) o wysokiej widoczności 70 x 70 mm, (biała gałka) ocynkowany ogniowo + kolor RAL, 
                         wys. 1380 mm (9 kg)
Nr kat. 206329 - słupek CONVIVIALE (6) o wysokiej widoczności z wybrzuszeniem 70 x 70 mm, (biała gałka) ocynkowany ogniowo 
                         + kolor RAL, wys. 1380 mm (9 kg)

Nr kat. 206642 - słupek PRIMABLOCK śr. 76 mm, 3 klucze, gałka CITY (1), ocynkowany ogniowo + kolor RAL, wys. 1000 mm (9 kg)
Nr kat. 206640 - słupek PRIMABLOCK śr. 76 mm, 3 klucze, gałka AGORA (2), ocynkowany ogniowo + kolor RAL, wys. 1000 mm (9 kg)
Nr kat. 206641 - słupek PRIMABLOCK śr. 76 mm, 3 klucze, gałka KULA (3), ocynkowany ogniowo + kolor RAL, wys. 1000 mm (9 kg)
Nr kat. 206710 - słupek PRIMABLOCK śr. 76 mm, 3 klucze, gałka FORUM (4), ocynkowany ogniowo + kolor RAL, wys. 1000 mm (9 kg)

Nr kat. 204304 - tuleja prosta do słupka śr. 76 mm, ocynkowana ogniowo
Nr kat. 204317 - tuleja prosta do słupka 70 x 70 mm, ocynkowana ogniowo

Nr kat. 204294 - tuleja zamykana do słupka śr. 76 mm, ocynkowana ogniowo
Nr kat. 204295 - tuleja zamykana do słupka 70 x 70 mm, ocynkowana ogniowo

Nr kat. 206557 - System Serrubloc dla słupków o śr. 76 mm (16 kg)

tuleje do słupków zamykane

tuleje do słupków proste

kolory słupków
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Wszystkie słupki  mogą być ruchome, dzięki specjalnemu systemowi, składającego się z dwóch typów tulejek, z których jedna blokowana jest 
trójkątnym kluczem.
Tuleje zostały wyposażone w specjalną osłonę otworu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przechodniom, w momencie, gdy słupki
zdemontowane.
Otwieranie i zamykanie kluczem 11 i specjalną śrubą.
„Efekt scalenia”: zamocowany słupek jest całkowicie zintegrowany z podłożem.
Doskonałe zabezpieczenie przeciw korozji dzięki ocynkowaniu ogniowemu.
System pochłaniający wodę i wilgoć.
Pojemnik umożliwiający zbieranie piasku i pyłów.
Zamek chroniony ruchomą osłoną lakierowaną na czarno.
Tuleje o wysokości 180 mm zapewniają stałą wysokość wszystkich elementów małej  architektury.

 

gałki słupków

Otwieranie: odblokowanie przez klucz trójkątny 11 i obrócenie słupka. Wyciągnięcie słupka w pozycji 
pionowej.
Zamykanie: obrót słupka bez schylania się.
100% ocynkowany ogniowo, mechanizm ze stali nierdzewnej w celu doskonałej ochrony przed korozją.
Pokrywa, bez otworu: żadnego ryzyka podczas przejazdu pojazdów.
Auto-drenaż: umiejscowienie wewnątrz wykopu.
Łatwa konserwacja: zbiornik wewnętrzny umożliwiający gromadzenie piasku i kurzu, demontowalny w 
celu wykonania przeglądu.
Część czołowa widoczna po zabetonowaniu malowana w kolorze czarnym
Wskaźnik ułatwiający betonowanie słupków łańcuchowych.
Głębokość wewnętrzna w celu montażu słupka:  180 mm.

 

Otwarcie: otworzyć zatrzask i wykręcić słupek z tulejki.
Zamknięcie: wkręcić słupek z powrotem do tulejki i zamknąć zatrzask.
Przymocowanie obudowy poprzez bezpośrednie zabetonowanie z podłożem.
Wykończenie ocynkowane i pomalowane według naszej palety RAL.
Dostarczone z 3 kluczami różnymi, identycznymi lub z jednym kluczem trójkątnym 11.

 


