TYÖMAA-AITA
Tukeva, kevyt ja kestävä työmaa-aita, joka pakkautuu pieneen
tilaan. Työmaan suoja-aidassa on R1-luokan heijasteet, värinä
kelta/punainen.
Kiinnityspaikat työmaavilkuille löytyvät suoja-aidan päältä eli
vilkut tulevat reilun metrin korkeudelle. Vilkut ostetaan erikseen.
Tukevaan pystytykseen kannattaa hankkia työmaajalusta, johon
saa useammankin aidanpalan kiinni kerralla.
Saatavilla myös erikokoisia säilytysräkkejä, ks. aitateline.
Mitat: 2130 x 1050 mm, 13 kg per aita.

TERÄSVERKKOAITA
• Teräsverkkoaidoilla suojaat siististi
kiinteistö –ja talonrakennustyömaat ja
kerrot selkeästi ulkopuolisille ettei alueelle
ole asiaa.
• Laadukkaat kuumasinkityt
teräsverkkoaidat kestävät
normaalikäytössä pitkään.
•
•
•
•

TUOTENRO
3B1235
3B2022
3B2035

MALLI
Teräsverkkoaita 1.2 x 3.5m
Teräsverkkoaita 2.0 x 2.2m
Teräsverkkoaita 2.0 x 3.5m

SULKU-AITA/MELLAKKA-AITA
• Kuumasinkitty teräsaita, jolla estetään
tarpeeton liikkuminen rajatuille alueille.
• Aita on nopea käyttää ja helppo
varastoida.
• Pituus 2,5 m
• Runko 34 mm:n teräsputkea.
• Mellakka-aitaa ei saa käyttää liikenteen
alueilla.

AITAJALUSTAT
Kuusi reikää työmaa-aitojen yhdistämiseen (4 x halk. 55 mm, toisessa
päädyssä 2 x halk. 45 m). Ei sovellu liikennemerkin pystytykseen.
Sopii erinomaisesti yhdistämään työmaa-aitoja . Paino 25,55 kg
Mitat 575x222x160 mm

Jalustan isoimpaan reikään sopii 60 mm halkaisijan liikennemerkkipylväs. Sopii myös
yhdistämään työmaa-aitoja
Paino 22 kg Mitat 660x240x150 mm

OUTDOOR UTILITY GLA 25 ja MAXI GLA 26
Pylväsosa: PVC- muovia, valittavissa eri perusväreissä
Jalusta mustaa kierrätyskumi/muoviseosta
Jalustan halkaisija: n. 41 cm
Jalustan korkeus: n. 8 cm
Pylvään korkeus: n. 100 cm
Kokonaispaino nauhakasetin kanssa: n. 8 kg
Nauhan leveys: n. 5 cm tai 10 cm* (malli GLA 26)
Nauhan pituus: 5 cm nauhassa 2,3m tai 4m ja 10 cm nauhassa 2,3m* tai 3,8m*
Nauhan värit: musta, harmaa, punainen, viininpunainen, kirk-kaansininen, tummanvihreä sekä raidallinen

FAMOUS GLA 28 ja PREMIUM GLA 29
Pylväsosa: PVC- muovia, valittavissa eri perusväreissä
Metallijalusta, päällä musta pvc- muovikuori
Jalustan halkaisija: n. 37 cm
Jalustan korkeus: n. 3 cm
Pylvään korkeus: n. 100 cm
Kokonaispaino nauhakasetin kanssa: n. 9 kg
Nauhan leveys: n. 5 cm tai 10 cm* (malli GLA 29)
Nauhan pituus: 5 cm nauhassa 2,3m tai 4m ja 10 cm
nauhassa 2,3m* tai 3,8m*
Nauhan värit: musta, harmaa, punainen, viininpunainen, kirkkaansininen, tummanvihreä sekä raidallinen

FUTURE GLA 45
Pylväsosa: metallia, valittavissa myös kromin ja teräksen värisenä
Jalusta samaa materiaalia kuin pylväs
Jalustan halkaisija: n. 35 cm
Jalustan korkeus: n. 2 cm
Pylvään korkeus: n. 100 cm
Kokonaispaino nauhakasetin kanssa: n.12 kg riippuen pinnoitteesta
Nauhan leveys: n. 5 cm
Nauhan max pituus: 2,3m tai 4m
Nauhan värit: musta, harmaa, punainen, viininpunainen, kirkkaansininen, tummanvihreä sekä raidallisina

PEGASUS GLA 55
Pylväsosa: ruostumatonta terästä
Jalusta samaa materiaalia kuin pylväs
Jalustan halkaisija: n. 35 cm
Jalustan korkeus: n. 2 cm
Pylvään korkeus: n. 98 cm
Kokonaispaino nauhakasetin kanssa: 9 kg
Kasetissa mahdollisuus neljään suuntaan kelautuviin nauhoihin Nauhan leveys: n. 5 cm
Nauhan max pituus: 2,3m ja 4m
Nauhan värit: musta, harmaa, punainen, viininpunainen, kirkkaansininen, tummanvihreä sekä raidallinen

Seinäkasetti GLW 45 ja GLW 25*
Nauhan pituus: 2,3m ja 4m*
Kotelo: musta
Kasettikotelo: pulverimaalattu metalli (myös muita vakiovärejä) sekä lisähintaan saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä ja kromista.
Kasettikotelon mitat: leveys n. 10 cm, korkeus 12 cm,
syvyys 7,5 cm (+ päätykappale)
Kokonaispaino: 0,53 kg
Nauhan leveys: 5 cm

Seinäkasetti GLW 75
10 cm leveällä nauhalla 2,2m tai 3,8m

Seinäkasetti GLW 425 ja GLW 480*
Nauhan pituus: 5m ja 8m*
Kotelo: musta
Kasettikotelo: musta muovi
Kasettikotelon mitat: leveys n. 12,5 cm, korkeus 15
cm, syvyys 14 cm (+ päätykappale)
Kokonaispaino: 1 kg
Nauhan leveys: 5 cm

Seinäkasetti GLW 2000
Nauhan pituus: 10m ja 20m*
Kotelo: musta
Kasettikotelo: pulverimaalattu metalli
Kasettikotelon mitat: leveys n. 14 cm, korkeus 16
cm, syvyys 17 cm (+ päätykappale)
Kokonaispaino: 3 kg
Nauhan leveys: 5 cm
Nauhojen vakiovärit:
Yksiväriset nauhat: musta, harmaa, punainen,
kirkkaansininen, tummanvihreä, kirkkaankeltainen
Vaakasuorilla raidoilla: musta/ valk/ musta, musta/
pun/musta, musta/ kelt/musta
Viistot raidat: puna/valk, musta/kelt.

MUOVINEN SUOJAVERKKO
Vahva (heavy-duty), muovinen suoja-aita työmaa-alueiden yms.
eristämiseen ja suojaamiseen. Aitarullan korkeus 100cm ja pituus
50m. Voidaan kiinnittää sulkupylväisiin, metallisiin kiinnikkeisiin
tai muovisiin tolppiin. Verkkoaita on tehty vahvasta muovista ja
sitä voi käyttää uudelleen kerta toisensa jälkeen. Aidalla on matala
tuulenvastus ja sen oranssi väri erottuu useimmissa ympäristöissä
parhaalla mahdollisella tavalla. Materiaali: polypropyleeni PP
(muovi) Paino: 8 kg / rulla.
Väri: oranssi

SULKUPYLVÄS JALUSTALLA

KIINTEISTÖPUOMI

Käytetään työmaan ja ajoradan välissä
Levyn korkeus 1000 mm, leveys 220 mm
Jalustan paino 13 kg
Sopii kaikkiin toimintaympäristöluokkiin,
S1, S2, S3
• R2 heijastinkalvo
• Levy on lukittavissa jalustaan, jolloin
koko setin voi nostaa levyssä olevasta
kantokahvasta
•
•
•
•

Kiinteistöpuomi (sulkupuomi). Joka kiinteistön tarpeellinen
varuste esim. lumenpudotuksiin, pihatöihin jne. Olennainen
varuste kiinteistöpuomissa on varoituslippu, joka on saatavissa
valitsemallasi tekstillä.
• Kevyt ja kestävä
• Pituus 2 m
• Paino n. 8 kg
• Sisääntaittuvat jalat
• Väri: puna/keltainen
• Pulverimaalattu, keltaiset heijastimet
Pakattu pahviin, pakkauksen mitat: 2000 x 120 x 75 mm

LITTEÄ SULKUPYLVÄS

• Kokonaiskorkeus 112 cm.
• Punakeltaiset R2heijastinkalvot.
• Levykkeen koko 22 x 100 cm.
• Jalustan mitat 70 x 40 x 12
cm.
• Omapaino 15 kg.

LIPPUSIIMA HEIJASTIMILLA 25 M
• Molemminpuoliset
heijastinraidat.
• Muovipäällystetty naru.
• Narun paksuus 3,5 mm,
pituus 25 metriä.
• 19 lipuketta, mitat 60 x
150 mm.
• Heijastusluokka 2.

SKIPPER SULKUKARTIO
• Heijastaa paremmin pimeässä kuin tavalliset
sulkukartiot.
• Yhteensopiva sulkunauhakasetin kanssa.
• Nopea liikenteenohjauskartio.
• Liikenteenohjaukseen, kauppaan ja
teollisuuteen.
• Patentoitu muotoilu ohjaa tuulta sivuun.
• Kartio pysyy vakaana tuulisellakin säällä.
• Leveä jalka (55,5 cm) lisää entisestään
vakautta.
• Jalan voi irroittaa kartiosta kuljetusta ja
säilytystä varten.
• Raidassa erittäin voimakas heijastava
lasihelmipinta.
• Korkeus 750 mm, paino 4,5 kg.

LIIKENNEKARTIOT
Ammattilaisen pikkukartio. Kartion oikea paino ja painotus
takaavat kartion paikallaan pysymisen. Fluorikeltainen,
heijastava panta parantaa havaittavuutta joka säässä.
Kartion yläpäässä on siirtelyä helpottava tartuntakolo.
Tuote
Muovikartio 45 cm, R1, paino 1,8 kg
Sulkukartio 75 cm, Fluoriheijastin R1, paino 4,2 kg
Sulkukartio 100 cm, Fluoriheijastin R1, paino 7,5 kg

KUMIKARTIOT
Ympärivuotiseen käyttöön. Täyskumikartio kestää pakkasta ja kovaa rasitusta. Kumi
on läpivärjättyä, joten naarut eivät haittaa. Kelta-punainen on tarkoitettu
liikenteeseen, valko-punainen ja muut värit vapaa-aikaan.
Tuote
Kumikartio MINI 330 kelta-punainen
Kumikartio JUNIOR 510 kelta-punainen
Kumikartio MINI 330 valko-punainen
Kumikartio JUNIOR 510 valko-punainen

VAHVARAKENTEINEN SULKUNAUHA
• HIGH VISIBILITY polypropyleeniilmiä.
• 10 kertaa lujempaa kuin tavallinen
sulkunauha.
• UV-säteilyä ja naarmuuntumista kestävä väri.
• Leveys 70 mm, rullassa 500 metriä.
• Paksuus 50 mikronia (0,05 mm).
• Vetolujuus 100n/mm2 (noin 25kg/75mm).
• Lämmönkesto -30°C / +90°C.
• Väri kelta/punainen tai kelta/musta

SULKUNAUHAN ANNOSTELIJA
•
•
•
•
•
•
•

Sulkunauhan kuljetukseen ja annosteluun.
Sopii maks. 80 mm leveälle sulkunauhalle.
Laadukas, vaihdettava leikkuuterä.
Varustettu kantokahvalla.
Materiaali iskunkestävää muovia.
Mitat (P x L x K): 250 x 100 x 300 mm.
Toimitetaan ilman sulkunauhaa.

