ACCESSORIES - JSP
ROADBLOCTM
Nová revoluční silniční bariéra spojovatelná pod různými úhly až
do 45°, nejste omezeni pouze přímým spojením, vysoce stabilní
s možností vodní náplně pro zvýšení stability, možnost potisku
logem dle požadavku zákazníka, stohovatelná - šetří místo při
skladování
New revolutionary roadbloc, the 45° Hinge Connection means
Road Bloc™ is not limited to a straight-line connection, high
stability allow using water and ballast, the possibility of printing
the logo according to customer requirements, stackable - it saves
space in storage.
kód/code

barva/colour

9910000820999
9910000880999

červená/red
bílá/white
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TITANTM
Nová silniční bariéra s unikátními vlastnostmi. Praktické spojovací
prvky, které umožňují systematické propojení konstrukcí. Otočné
podstavce zajišťují vysokou stabilitu za všech povětrnostních
podmínek. K dispozici ve dvou délkách - 1,5 nebo 2 m.
New stacking barrier with many unique features, linking facility
allowing system to be easily joined together, swivel feet
attached to barrier to assure the high level of stability in all
weather conditions, available in two lengths - 1.5 or 2 m

spojovací prvky
linking facility
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kód/code

9910001220999 - 1,5 m
9910001320999 - 2 m

barva/colour

červená/red
červená/red

SILNIČNÍ BARIÉRY
WORKGATE
Lehká, vysoce odolná konstrukce pro snadnou manipulaci a
sklopná při skladování
Lightweight, highly durable construction for easy handling,
folding and storage
kód/code

9910000520999 - 3 díly/parts
9910000570999 - 3 díly/parts
9910000620999 - 4 díly/parts
9910000670999 - 4 díly/parts

barva/colour

červená-bílá/red-white
žlutá-bílá/yellow-white
červená-bílá/red-white
žlutá-bílá/yellow-white
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DOPLŇKY - JSP
DOMINATOR
Vysoce kvalitní kužely robustní konstrukce s černým podstavcem
a reﬂexními pruhy, možnost potisku logem dle požadavků
zákazníka, dodávají se ve velikostech 50cm/20“, 75cm/30“,
1m/39”
High quality cones of sturdy construction with black base and
reﬂective sleeve, company logo possible, supplied in sizes
50cm/20”, 75cm/30”, 1m/39”
kód/code

9910001020051 - 50 cm
9910001020075 - 75 cm
9910001020001 - 1 m

barva/colour

logo: 1 paleta = 200 ks/ 1 pallet=200pcs
logo: 1 paleta = 150 ks/ 1 pallet=150pcs
logo: 1 paleta = 100 ks/ 1 pallet=100pcs
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MOŽNOST OBJEDNÁNÍ VLASTNÍHO LOGA
ZDARMA = MIN.ODBĚR 1 PALETA/TYP
FREE LOGO = ORDER MIN. 1 PALLET (TYPE)

SILNIČNÍ KUŽELY
CONES

reﬂexní
reﬂective

Kužely obsahují reﬂexní pruhy. Dodávají se ve velikostech
45cm/18“, 53cm/21“, 60cm/24“, 75cm/30“
Cones contain reﬂective sleeve. Supplied in sizes 45cm/18”,
53cm/21”, 60cm/24”, 75cm/30”
kód/code

9910000320045 - 45 cm
9910000320053 - 53 cm
9910000320060 - 60 cm
9910000320075 - 75 cm

barva/colour

červená/red
červená/red
červená/red
červená/red
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VÝSTRAŽNÉ PÁSKY
Řada pásek v barevném provedení červenobílá, žlutočerná. Šíře
7cm, role 50 m, 100 m, 500 m
A range of zebra tape red/white, yellow/black. Width 7 cm,
lengths 50 m, 100 m, 500 m;

PODSTAVEC PRO
BARIÉRY
BASE FOR WORKGATE
kód/code

9910000799999

barva/colour

kód/code
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9910000224050 - 50 m
9910000224100 - 100 m
9910000224500 - 500 m
9910000264500 - 500 m

barva/colour

červená-bílá/red-white
červená-bílá/red-white
červená-bílá/red-white
černá-žlutá/black-yellow
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