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Sulkupylväs

Liikennekartiot

• 100 cm / 7 kg sulkupylväs
• Irroitettava jalusta
• Heijastimien luokka R2
• Mahdollisuus omiin painatuksiin
• Putkea ja jalustaa myydään

myös erikseen

Lippusiima - Sotkeutumaton

Lipukkeiden välinen muovitus on 
suunniteltu niin, että lippusiima
ei mene solmuun

• Nipussa 25 metriä
• Näkyvät heijastimet
• Heijastusluokka R2

Sulkulevy

Sulkulevyjä käytetään työkohteessa 
rajaamaan työmaa-alue liikenteelle 
varatusta tilasta tai ohjaamaan liikennettä 
halutulle ajolinjalle.

• Koko: 22x101 cm
• Jalustan paino: 13 kg

Lippusiima - Punottu

Kestävää punottua muoviköyttä jossa 
2-puoleiset heijastinlipukkeet.

• Nipussa 25 metriä
• Näkyvät heijastimet
• Heijastusluokka R2

• Valmistettu UV-suojatusta
polyeteenistä

• Sopii hyvin ulkokäyttöön
• Korkeudet: 45 cm 75 cm 100 cm
• Painot: 1,8 kg 4 kg 7,5 kg
• Saatavana myös raskaammilla

kumijaloilla

Muut kartiot

Kokoontaittuva kartio 
Korkeus avattuna 750 mm, 
kasattuna 60 mm. Sis. vilkun.

Pehmeä muovikartio (Fluori) 
Korkeus 48 cm. Heijastin R1.

Lippusiima - Putkitettu

Lipukkeiden välissä narun ympärillä kaksi 
50 cm mittaista muoviputkea,
jotka estävät tehokkaasti sotkeutumista.

• Putkien halkaisija 3 mm
• Nipussa 25 metriä
• Näkyvät heijastimet
• Heijastusluokka R2

Työmaa-aita

Tukeva, kevyt ja kestävä työmaa-aita, joka pakkautuu pieneen tilaan. 
Työmaan suoja-aidassa on R1-luokan heijasteet.
Kiinnityspaikat työmaavilkuille. Vilkut myydään erikseen.

Tukevaan pystytykseen kannattaa hankkia työmaajalusta, johon saa 
useammankin aidanpalan kiinni kerralla.

Mitat: 2130 x 1050 mm, 13 kg per aita.
Saatavilla myös teline 20:lle aidalle. 

Työmaavilkut

Varoitusvilkku piilokytkimellä
• Suuri valoteho, päivä- ja yökäyttöön
• 2-puoleinen vilkku
• Hämäräkytkin

Nitra Euro-Led, 1-puoleinen vilkku
• Korkealaatuiset LED-lamput
• Suunnattava lamppu
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Käsiopasteet - 20 cm Sulkunauhat ja varoitusteipit

Nauhat ja teipit kaikkiin käyttökohteisiin

• Vahvat sulkunauhat, ke-pu & ke-mu
• Heijastavat ja heijastamattomat

varoitusteipit, ke-pu & ke-mu & pu-va
• Jälkivalaisevat varoitusteipit
• Pääsy kiellety -sulkunauha
• Mahdollisuus myös omiin painatuksiin

• 20 cm opasteessa R1 heijastin
• 40 cm opasteessa R2 heijastin
• Liikenteenohjaukseen
• Painot 20 cm 0,3 kg, 40 cm 0,6 kg

Lippu kiinteistöpuomiin

Kevyt suoja-aita

Kiinteistöpuomi

Väliaikainen työmaamerkki

A-teline ja muovikartio

• Vahva (Heavy-Duty) muovinen
suoja-aita työmaa-alueiden ym.
eristämiseen ja suojaamiseen

• Valmistettu UV-suojatusta
polypropeenista

• Korkeus 100 cm
• Rullassa 50 m
• Pystytys esim. erikseen myytävillä

metallituilla

• Tukeva metallinen puomi
• Rungon sisälle taittuvat metallijalat
• Puomin pituus 2 m
• Kevyt ja kestävä, paino noin 8 kg
• Puomiosa punainen, heijastavilla keltaisilla huomioteipeillä

• Lisävaruste puomiin

• Liikennemerkki tilapäiskäyttöön
• Kevyt muovinen rakenne
• Paino noin 6 kg
• Korkeus 750 mm
• Taitettavien jalkojen ansiosta

helposti siirrettävissä ja
varastoitavissa

• Saatavana myös pressumalli

Muovikettingit

Ketju on erittäin kovaan kulutukseen 
sopivaa, eikä murru tai rikkoonnu 
helposti. Sopii siksi myös ulkokäyttöön ja 
vaativampiin olosuhteisiin.

• Musta/keltainen ja puna/valkoinen
• Väri vaihtuu noin 57 cm välein.
• Lenkin paksuus 8 mm
• Ketjun pituus 25 m

• Liukastumisvaara  • Liukas lattia
• Työ käynnissä • Oma teksti

A-teline
Kokoontaittuva varoitusteline

Muovikartiot 60 cm & 90 cm
Pinottava varoituskartio jossa painatus 
neljällä sivulla

Sumupaalu ja aurausviitta

Sumupaalu
• Mitat 75x1250 mm
• UV suojattu PVC-muovi + R3 heijastin

Aurausviitta
• Tukeva runko ja kestävä heijastin
• Koko 25 x 1500 mm
• Kestää hyvin auringonvaloa,

pakkasta ja iskuja

Liikennepeili - Teräs

Tukeva liikennepeili ruostumattomasta 
teräksestä (RST)

• Runko on sinkittyä peltiä
• Peili on rosteria
• Halkaisija 600 mm
• Mukana kiinnikkeet 60 mm

ja 80 mm putkelle
• Saatavana myös akyylisenä, 60x40 cm




