MARKKINOIDEN NOPEIN, KÄTEVIN JA MONIPUOLISIN SULKU- JA ALUERAJAUSJÄRJESTELMÄ
Skipper on täydellinen aluerajausjärjestelmä, jolla rajaat ja merkitset työskentelyalueen kädenkäänteessä. Materiaalit ovat
huippuluokkaa ja kestä-viä, jonka vuoksi ne ovat erittäin vankkoja ja luotettavia. Tuotteet soveltuvat ulko- ja sisäkäyttöön.
Skipper tuotteet soveltuvat moneen käyttöön, kuten liikenteen hallintaan, tapahtumiin alueiden rajauksiin, työskentelytilojen hallintaan,
logistiikkaan, ja moneen moneen muuhun käyttöön - käyttökohteet ovat rajattomat.
Skipper valikoima sisältää paljon lisäosia kuten monikäyttöiset kiinnikkeet, ja vastakappelet, kylttipidikkeet sekä söilytys- ja jäteastiat.
Ja kaikilla näillä voidaan muodostaa oma kokonaisuus paikkaan kuin paikkaan - NOPEASTI!

SKIPPER BASIC -SULKUNAUHAKASETIT
• Takaisinkelautuva nauha.
• Nauhan pituus 9 metriä ja leveys 50
mm.
• Asennetaan sulkukartion päähän
tai erikseen myytävään
seinäkiinnittimeen.

KELARUNKOJEN VÄRIVAIHTOEHDOT

SKIPPER XS -SULKUNAUHAKASETIT
• Takaisinkelautuva 9 metrin nauha.
• Kasetin vakioväri oranssi.
• Erikseen tilattavilla kiinnittimillä
voit käyttää tätä missä vain ja
miten vain (ei liikennekartiossa).

NAUHOJEN VÄRIVAIHTOEHDOT

SEINÄTELINEET SKIPPER BASIC NAUHAKASETILLE

• Mahdollistaa nauhakasetin asentamisen kiinteästi tai
magneettisesti. Ei XS:lle.
• Kippari nauhakasetti pudotetaan tukevaan jalustaan.
• Lukitusmekanismi pitää kasetin lujasti paikoillaan.

YLEISKIINNITIN XS SULKUNAUHAKASETILLE
• Teline Skipperille: kiinnitys narulla,
magneetilla tai ruuveilla
• Teline Skipper XS nauhakasetin tai
varoitusnauhan vastakappaleeksi.
• Mahdollistaa Skipper XS:n ja
varoitusnauhan käytön erilaisissa
kohteissa.
• Ihanteellinen pylväille, magneettisille
pinnoille tai seinälle
• Mitat (L x S x K): 129 x 19 x 105 mm.

VASTAKAPPALE KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN

MAGNEETTINEN VASTAKAPPALE

• Ruuveilla asennettava
vastakappale sulkunauhalle.
• Mahdollistaa Skipperin käytön
ilman kahta kasettia.
• Sulkunauhan pää pudotetaan
pidikkeeseen.

• Magneettinen vastakappale
sulkunauhalle.
• Mahdollistaa Skipperin
käytön ilman kahta kasettia.
• Sulkunauhan pää
pudotetaan pidikkeeseen.

ELASTINEN KIINNITYS- JA VASTAKAPPALE
• Teline Skipper XS nauhakasetille tai varoitusnauhan
vastakappaleeksi. Kiinnitys tapahtuu elastisella
narulla.
• Erityisesti kaareville pinnoille, kuten pyöreisiin
tolppiin, rakennustelineisiin ja sylinterimäisille
pinnoille.
• Sopii täydellisesti Skipper aluerajaustolpan alaosaan,
jonne voit kiinnittää Skipper XS-nauhakasetin.

IMUKUPPIKIINNITIN/VASTAKAPPALE
• Käyttöön Skipper XS nauhakasetin
kanssa.
• Mahdollistaa kiinnittämisen
lasipintaan.
• Lasioville, lasiseinille ja kiiltäville
pinnoille.
• Toimii myös vastakappaleena
nauhalle.
• Mitat (L x S x K): 78 x 45 x 117 mm.

PURISTIN
• Käyttöön Skipper XS nauhakasetin kanssa.
• Mahdollistaa kiinnittämisen
eri pintoihin.
• Voidaan käyttää vaaka- sekä
pystyasennossa.
• Pöydänreunat, hyllynreunat, ovenkarmit,
pylväät, ym.
• Voidaan käyttää myös vastakappaleena
nauhalle.

VAROITUSPYLVÄS HEIJASTAVILLA RAIDOILLA
• Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Varustettu kahdella kirkkaasti heijastavalla raidalla.
• Pylvään päähän voi asentaa Skipper nauhakasetin (ei XSmallia)
• Vakautta lisäävä, alaspäin levenevä rakenne.
• Pituus 1 m. Halkaisija 500mm.
• Paino 2.32 kg.
Jalusta varoituspylväälle
• Vedellä tai hiekalla täytettävä
55 cm leveä jalusta.
• Jalustan voi irroittaa
kuljetuksen tai säilytyksen
ajaksi.

HEIJASTAVA SULKUKARTIO
• Heijastaa paremmin pimeässä kuin tavalliset
sulkukartiot.
• Yhteensopiva Skipper 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 heijastava lasihelmipinta - erittäin voimakas.
• Korkeus 750 mm, paino 4,5 kg.

LED-VILKKUVALO SULKUNAUHAKASETILLE
• Kiinnitetään nauhakasetin
päähän.
• Pysyvä valo tai vilkkutoiminto.
• Valosensori automaattista
aktivointia varten,jonka voi myös
kytkeä pois päältä.
• Toimii kuudella AA-paristolla.

KIINNITYS- JA SUOJAKUPPI

Kiinnitä A4 kylttipidike aluerajaustolppiin ja kartioihin ilman nauhakasettia.
Sujauta hattu tolpan päähän ja kiinnitä siihen
A4 kylttiteline. That’s it!. 6 eri väriä

LISÄPAINORENGAS SULKUKARTIOLLE
• Valinnainen 3 kg:n lisäpaino Skipper
sulkukartiolle.
• Lisää sulkukartion vakautta entisestään.
• Tuulisille paikoille kuten lentokentille tai
satamiin.

KYLTTIPIDIKE
• A4-kylttipidike nauhakasetille.
• Helppo tapa näytä varoituksia,
ilmoituksia ja ohjeita.
• Läpinäkyvä polykarbonaattihiha
suojaa A4-paperia.
• Musta kehys kiinnitetään
nauhakasetin päähän.

SANITEETTITELINE

Vankkarakenteinen teline pumppupulloille, esimerkiksi
saippua- ja desinﬁointipulloille. Maksimi pullon halkaisija
Ø75mm.Telineen voi kiinnittääyleiskiinnikkeisiin sekä
imukuppikiinnikkeeseen.
• Koko 109 x 80 x 90 mm
• Paino vain 60 g

XS KIT - TÄYDELLINEN TARVIKELAUKKU ALUERAJAUKSEEN
XS tarvikelaukussa on tuiki tarpeelliset aluerajaustuotteet, joilla rajaat alueen
salamannopeasti.
Tarvikelaukku sisältää:
• XS-yksikön 9m:n nauhalla
• puristimen, jolla kiinnität nauhan haluaamsi kohteeseen
• imukuppikiinnittimen, jonka voit kiinnittää lasiin tai vaikkapa auton kylkeen
• magneettinen vastakappale, jonka saa kiinnitettyä myös mukana tulevalla
nauhalla
• Kätevä ja pehmustettu säilytyslaukku kaikille edellä mainituille tuotteille.

ROSKASÄILÖ

SÄILYTYSASTIA
Vankka ja monikäyttöinen jäte-/
kierrätys-astia. Astian kiinnityksessä voit
käyttää mitä tahansa kiinnitystuotetta
puristinta lukuunottamatta.

Monikäyttöinen säilytysastia esimerkiksi
suo-ja-laseille ja korvatulpille. Astian
kiinnityksessä voit käyttää mitä tahansa
kiinnitystuotetta puristinta
lukuunottamatta.
• Koko 338 x 376 x 194 mm
• Paino vain 1.1 kg
• Viisi eri väriä.

ESIMERKKI KOKOONPANOSTA.

TYÖMAA-AITA
Suosittu valkoinen työmaa-aita. Muoviaita on kevyt, kestävä ja
helposti siirrettävä vaihtoehto verkko- ja mellakka-aidoille.
Aidat on helppo ja nopea liittää toisiinsa ilman ruuveja. Aidan
molemmilla puolilla on kaksi puna-valkoista heijastuspintaa, jonka
ansiosta aita on helposti havaittavissa. Heijastimet ovat R1-kalvoa.
Mukana kaksi tukevaa muovijalkaa.
Aitaelementin koko 200 x 100 cm.

TERÄKSINEN KEVYTSUOJA.AITA
Työmaan suoja-aita kokonaan kuumasinkittyä
terästä.
Suuret näkyvät R1-luokan heijastimet.
Erittäin tukeva runko ja vahva teräsverkko
tekevät aidasta todella pitkäikäisen, joka kestää ja
kestää.
Mitat: kork. 1.1 m, pit. 2.0 m, paino 17 kg

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.

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
Rullatavarana toimitettava verkkosuoja-aita on yleistynyt
talonrakennustyömaiden ja erilaisten alueiden suojauksessa.
Pystytetään paikalla oleviin rakenteisiin, valikoimassamme oleville
pylväille tai taivutetulla teräksisellä pystytystangolla.
403541 Verkkosuoja-aita, 1 x 50 m, oranssi
40350 Verkkosuoja-aita, 1 x 50 m, sininen
40351 Verkkosuoja-aita, 1.2 x 50 m, oranssi
403551 Verkkosuoja-aita, 1.2 x 50 m, sininen
40357 Verkkosuoja-aita, 1 x 50 m, vihreä

SULKUPYLVÄS JALUSTALLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korkeus 100 cm.
R2-heijastinkalvoilla.
Vahvistettu muhvi tukevuuden lisäämiseksi.
Yläpäässä hahlot lippusiimalle.
Putken halkaisija 10 cm.
Jalustan leveys 38 cm.
Omapaino 7,5 kg.
Liikenteenohjaukseen ja aluerajaukseen.
Ulkoaluekäyttöön.

LITTEÄ SULKUPYLVÄS

•
•
•
•
•

Kokonaiskorkeus 112 cm.
Punakeltaiset R2-heijastinkalvot.
Levykkeen koko 22 x 100 cm.
Jalustan mitat 70 x 40 x 12 cm.
Omapaino 15 kg.

LIPPUSIIMA HEIJASTIMILLA 23 M
•
•
•
•
•

Molemminpuoliset heijastinraidat.
Muovipäällystetty naru.
Narun paksuus 3,5 mm, pituus 23 metriä.
19 lipuketta, mitat 60 x 150 mm.
Heijastusluokka 2.

JÄREÄ HEIJASTAVA 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.

Sulkukartiot 75 cm ja 100 cm
Monikäyttöinen sulkukartio. BF 75 ja 100 pysyvät pystyssä ja paikallaan
siinä, mihin ne on asetettu. Ne on helppo kuljettaa ja varastoida. Heijastimet
ovat vaihdettavia, heijastavuusluokka R2. Perustaosat on tehty vahvasta
uusiomuovista.

Muovikartio 50 cm
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 50 cm, R1, paino 2,1 kg
Sulkukartio 75 cm, Fluoriheijastin R2, paino 5,5 kg
Sulkukartio 100 cm, Fluoriheijastin R2, paino 9,5 kg

Sulkukartiot Master 75 cm ja 100 cm
Master-kartiot ovat hiukan kevyempiä ja tarkoitettu kevyempään käyttöön.
Master-kartioiden heijastimet ovat fluorikeltaiset (R1-luokka) ja niissä on
punainen raita. Heijastimet ovat vaihdettavia. Kuljetus ja varastointi
niputettuna päällekkäin.
Tuote
Sulkukartio Master 75 cm, R1-luokka, paino 5 kg
Sulkukartio Master 100 cm, R1-luokka, paino 9 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 75 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.

MERKINTÄMAALI MERCALIN, 500 ML
Merkalin tavalliset RS-värit ja Marker-fluorivärit peittävät hyvin,
kuivuvat nopeasti ja tarttuvat myös märkiin pintoihin (tuoreille pinnoille
kannattaa tehdä koemaalaus). Pulloa voi käyttää kaikissa asennoissa
ja se tyhjenee kokonaan eli saat aina täyden hyödyn.
Merkintämaalit sopivat kaikenlaisiin merkintöihin: työmaamerkinnät,
tavaramerkinnät, parkkiruudut, urheilukentät.
Maalit tarttuvat kaikenlaisiin pintoihin: asfaltti, kivi, sora, kallio, puu,
metalli, nurmikko jne.
Ympäristöystävällinen, ei sisällä freoneja eikä raskasmetalleja
Väri
Keltainen
Valkoinen
Harmaa
Musta
Punainen
Sininen
Vihreä

LINJAMERKKAUSMAALIT DURA STRIPE
DuraStripe on laadukas, kulutusta kestävä merkintämaali tiemerkintään ja linjamaalaukseen. DuraStripe
merkintämaaleja voit käyttää sisällä sekä ulkona ja ne on tehty maalauskärryllä käytettäväksi.
- Lattiamerkintämaali maalauskärryyn.
- Sopii sisä- sekä ulkokäyttöön.
- Riittää 50 metrille raidan leveyden ollessa 7,5 cm.
- Kuivumisaika 60 minuuttia, täydellinen kovettumisaika 6 tuntia.
- Sopii tenniskentille, juoksuradoille ja parkkialueille.
- Ei sovellu käsivaralta maalaukseen.
DR001 valkoinen DuraStripe maali
DR002 keltainen DuraStripe maali
DR003 maalauskärry 4-pyöräinen
DuraStripe

PermaLine

Maailman tiukimmat
aluerajausteipit

PermaLine on materiaaliltaan erittäin lujaa teollisuusluokan PVC:tä. Materiaalin paksuus on 1 mm. PermaLinessa on kohokuvioitu liukuestopinta.
PermaLinen erityisominaisuus ovat teipin alaspäin viistot reunat, jotka mahdollistavat jopa trukkiliikenteen ilman, että teipin reunat kärsivät. Liimaa
suojaavan suojakalvon ansiosta teipin levittäminen on nopeaa ja tasaista koska teippi rullataan auki ”takaperin” eikä tartu itseensä.
PermaLinen pohja on päällystetty reunasta reunaan korkealaatuisimmalla liima-aineella. Kovettumisaikaa ei ole vaan linjamerkintä on välittömästi käytettävissä asetuksen
jälkeen. Tämä mahdollistaa teipin asentamisen ilman erillistä valmistelua tai alueen ollessa käytössä. Lujuutensa ansiosta PermaLinen voi poistaa lattiasta katkeamatta. Näin
ennestään käytössä olevaa PermaLinea voi käyttää muuttuvaan varastomerkintään.

PermaLine on saatavana useissa eri väreissä ja koossa. Värit ovat luoresentti keltainen, keltainen, oranssi, musta, punainen, sininen, valkoinen,
vihreä sekä raidoituksella keltainen/musta tai punainen/valkoinen. Leveydet ovat 50, 75 ja 100 mm. Yhdessä rullassa on 30 metriä.

TRUKIN YLIAJON KESTÄVÄT
LATTIAMERKINTÄTEIPPI PERMALINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markkinoiden pitkäkestoisin linjamerkintäteippi.
Suunniteltu kestämään trukkiliikennettä.
Erittäin luja, tehty 1 mm paksusta teollisuusluokan PVC:stä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Viistot reunat suojaavat teippiä yli kulkevalta liikenteeltä.
Suojakalvo helpottaa ja nopeuttaa teipin annostelua.
Ei kovettumisaikaa: käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.

Koko
20 mm x 30 m

Koko
50 mm x 30 m

Koko
75 mm x 30 m

Koko
100 mm x 30 m

JÄLKIVALAISEVA
LATTIAMERKINTÄTEIPPI 50MM X 30M

•
•
•
•
•
•

Markkinoiden pitkäkestoisin linjamerkintäteippi.
Suunniteltu kestämään trukkiliikennettä.
Erittäin luja, tehty 1 mm paksusta teollisuusluokan PVC:stä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Viistot reunat suojaavat teippiä yli kulkevalta liikenteeltä.
Suojakalvo helpottaa ja nopeuttaa teipin annostelua.

•
•
•
•

Ei kovettumisaikaa: käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.
Jotta pysyvyys on paras mahdollinen, puhdista asennuspinta huolellisesti ja käytä primeria pohjalle. Lopuksi sulje reunat liimalla

LAVAPAIKAN MERKINTÄTARRAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavapaikkojen merkitsemiseen lattiaan.
Saatavana viisi erilaista merkintää.
Materiaali 1 mm paksua teollisuusluokan PVC:tä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Kestää trukkiliikennettä.
Käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.

Tuotenro
997 68 52
997 68 53
997 68 51
997 68 50
997 68 49

Muoto
Nuoli
Pallo
L
T
X

Koko
90 mm
90 mm
200 x 200 mm
300 x 200 mm
300 x 300 mm

Hinta/kpl
0,85€
0,85€
1,70€
1,90€
2,30€

FLUORESOITU KELTAINEN
LATTIAMERKINTÄTEIPPI

50 mm x 30 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 mm x 30 m

100 mm x 30 m

Markkinoiden pitkäkestoisin linjamerkintäteippi.
Suunniteltu kestämään trukkiliikennettä.
Erittäin luja, tehty 1 mm paksusta teollisuusluokan PVC:stä.
Kohokuvioitu liukuestopinta.
Viistot reunat suojaavat teippiä yli kulkevalta liikenteeltä.
Suojakalvo helpottaa ja nopeuttaa teipin annostelua.
Ei kovettumisaikaa: käytettävissä heti asennuksen jälkeen.
Voidaan poistaa ja käyttää uudelleen.
Kestää kylmää jopa -45°C asti.
Jotta pysyvyys on paras mahdollinen, puhdista asennuspinta huolellisesti ja
käytä primeria pohjalle. Lopuksi sulje reunat liimalla

BRADY TOUGHSTRIPE LATTIATEIPIT - KOVAAN KÄYTTÖÖN!
Brady ToughStripe on, kovaa kulutusta kestävä lattiamerkintäteippi. Trukkiliikennettä kestävänä ToughStripe sopii myös vilkkaasti liikennöityihin
tiloihin.
Brady ToughStripe on valmistettu uudesta B-514 laminoidusta lattiamerkintäpolyesteristä. Polyesterilaminaatti suojaa pintaa sekä väriä kulumiselta.
Matala proiili minimoi repeämät ja naarmut. Vahva, kumipohjainen liima pitää teipin lujasti paikallaan. Materiaali kestää useita kovia
kemikaaleja.
Brady ToughStripe toimitetaan kätevässä annostelulaatikossa ja teipin liimapuoli on suojattu suojapaperilla. Jäykkä polyesterimateriaali vähentää
rypistymistä sekä aaltoilevia, epätasaisia pintoja teippiä asetettaessa. Yksi henkilö voi tehdä tasaisia, suoria linjoja ilman lisäapua.
Brady ToughStripe teippi on saatavana kolmessa eri leveydessä: 50.80, 76.20 ja 101.60 mm. ja ei väreissä. ToughStripe-perheeseen kuuluvat
myös lavapaikan merkintätarrat, nuoli- ja täplämerkinnät, jalanjäljet ym. Bradyn BMP71 tarratulostimella voit tehdä omat ToughStripe-lattiamerkintäsi haluamillasi teksteillä. Pyydä lisätietoja!
Käyttökohteet: käytävät, kulkuväylät, työskentelyalueet, Varastointi-, lastaus- ja lavapaikat, Hätäpoistumistiet, turvallisuusalueet, paloturvamerkinnät, Vilkkaasti liikennöidyt alueet ,Varastot, lastauslaiturit, tuotantoalueet.
Koko
50,80 mm x 30 m

Koko
76,20 mm x 30 m

Koko
101,60 mm x 30 m

LATTIAMERKINTÄTEIPPI

• Koko 50mm x 33m, materiaali PVC.
• Erittäin hyvä tarttuvuus.
• Kiinnittyy pitkäaikaisesti karkeisiinkin
pintoihin.
• Ohuempana huoltoystävällinen.

• Pieni venyvyys estää teipin liikkumista
lattiasta.
• Hyvä kulutuksenkestävyys.
• Vedenkestävä, UV-suojattu.
• Seitsemän eri väriä.

ANNOSTELULAITE PERMALINELATTIAMERKINTÄ TEIPEILLE

• PermaLine lattamerkintäteippien annostelulaite. Uudistunut annostelija on pienempi, kevyempi, tehokkaampi ja helpompi käyttää.
• Kun teet suuria lattiamerkintä teippauksia,
helpottaa tämä työtäsi erittäin paljon!
• Ohjausrullat (50mm, 75mm ja 100mm) pitävät
teippirullan tukevasti paikoillaan.
• Teippaus onnistuu normaalilla kävelyvauhdilla.
• Laite poistaa automaattisesti teippirullasta taustaparerin
sitä mukaa kun rullaat teippiä lattiaan.
• Alumiininen takarulla painaa teipin lattiaan.

TAPEMARKER LATTIATEIPPIEN
ANNOSTELULAITE

•
•
•
•
•
•

Lattiamerkintälaite teipeille.
Linjamerkintään ja aluerajaukseen.
Pituussäädettävä varsi 90-130 cm.
Sopii 50-100 mm leveille teipeille.
Teipin keskiön on oltava 76 mm.
Ei sovellu kaksipuoleisille teipeille.

LIUKUESTOTEIPPI STANDART

KOSTEAN TILAN LIUKUESTOTEIPPI

• Erittäin kestävä liukuestoteippi.
• Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
• Antaa välittömästi korkealaatuisen
liukueston.
• Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
• Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
• Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
• Kolme eri leveyttä: 25, 50 ja 100 mm.
• Rullassa 18,3 metriä.
• Värit: musta, ruskea, neon kelt, vihreä,
harmaa, oranssi, punainen, valkoinen,
keltainen, sininen ja kirkas

• Hiertämätön, kohokuvioitu PVC-pinta.
• Ihanteellinen kotiin, toimistoon tai
keittiöön.
• Värit: Kirkas, beige, musta, harmaa ja
harmaa
• Ohut, joustava ja mukautuva.
• Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
• Liima-aine paineherkkä, muokattu
akryyli.
• Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
• Helppo pitää puhtaana.
• Leveys 50 mm, rullassa 18,3 metriä.
Koko

ERITTÄIN KARKEA LIUKUESTOTEIPPI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karkein mahdollinen liukuestoteippi.
Antaa jalkineille erityisen hyvän pidon.
Teollisuuden kohteisiin ja ulkokäyttöön.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Kaksi eri leveyttä: 50 ja 100 mm.
Rullassa 18,3 metriä.

LIUKUESTOTEIPPI LÄPINÄKYVÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävä liukuestoteippi.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Antaa välittömästi korkealaatuisen liukueston.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Kolme eri leveyttä: 25, 50 ja 100 mm.
Rullassa 18,3 metriä

LIUKUESTOTEIPPI KE/MU JA PU/VA
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävä liukuestoteippi.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Antaa välittömästi korkealaatuisen liukueston.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Kolme eri leveyttä: 25, 50 ja 100 mm.
Rullassa 18,3 metriä.

25mm x 18,3m
50mm x 18,3m

ALUMIINISET LIUKUESTOLISTAT YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
Ruuveilla kiinnittettävä alumiininen liukuestolista on loistava ratkaisu paikkoihin, joihin ei voi kiinnittää pelkää teippiä kosteuden tai
epätasaisuuden vuoksi. Soveltuu loistavasti pintoihin, joista irtoaa pintamateriaalia kuten kestopuupinnat. Nämä liukuestolistat
valmistetaan juuri kohteisiin, joihin tavallinen teippiratkaisu ei käy. Asennus tapahtuu ruuveilla tai nauloilla.
• Säävaihteluiden kestävää
alumiinia
• Pyöristetyt kulmat/reunat
• Erittäin karkea
liukuestomateriaali.
• Vakioväri musta.

Koko
63mm x 635mm
115mm x 635mm
115mm x 1000mm
120mmx45mmx635m
m

HEIJASTAVA HUOMIOTEIPPI YLEISKÄYTTÖÖN
• Tuttu varoitusteippi moneen
käyttöön.
• Pintojen ja lattioiden
huomiomerkintään.
• Kolme leveyttä: 50, 75 tai 100 mm.
• Rullassa 10 metriä
• Ke /Mu tai Pu/ Va

HUOMIOTEIPPI
• Huomioteippi varoitusraidoituksella
yleiskäyttöön.
• Valmistettu pehmeästä PVC:stä, paksuus
0,18 mm.
• Kynnysten, rappusten, ovenkarmien yms.
merkitsemiseen.
• Kestää hyvin UV-säteilyä, kulutusta ja
vanhenemista.
• Keltainen/musta tai punainen/valkoinen.
• Leveydet 50, 75 ja 100mm; pituus 33 m

JÄLKIVALAISEVA POISTUMISTIETEIPPI
• Ylittää DIN 67510 asettamat minimiarvot.
• 33 kpl 150x80mm POISTUMISTIE KILPEÄ teipissä osoittaa
poistumis-tien suunnan.
• Kuva toistuu teipissä n.15 cm:n välein.
• Valkoinen osa teipistä loistaa näkyvästi pimeässä.
• Liimapuolella suojapaperi.
• Voimakas jälkivalaisu jo 10 min altistumisesta valolle.
• Teipin leveys 80 mm, rullassa 10 metriä.
• Saatavana POISTUMISTIE vasemmalle tai oikealle osoittavana.

JÄLKIVALAISEVA POISTUMISTIEMERKKI LATTIAAN
• Valkoinen osa teipistä loistaa näkyvästi pimeässä.
• Liimapuolella suojapaperi.
• Voimakas jälkivalaisu jo 10 min altistumisesta
valolle.
• Saatavana POISTUMISTIE vasemmalle tai oikealle
osoittavana sekä nuoli suoraan.

JÄLKIVALAISEVA OPASTUSTEIPPI
Seinien ja esteiden korostamiseen pimeässä.
Materiaali jälkivalaiseva vinyyli.
Teippi hohtaa näkyvästi pimeässä.
Voimakas jälkivalaisu jo 15 min altistumisesta
valolle.
• Täyttää DIN 67510 vaatimukset.
• Leveys 50 tai 100 mm, rullassa 10 metriä.
•
•
•
•

LIUKUESTOTEIPPI JÄLKIVALAISEVA
•
•
•
•
•
•
•
•

Erittäin kestävä liukuesteteippi.
Loistaa näkyvästi pimeässä.
Tarttuu pysyvästi useimmille pinnoille.
Antaa välittömästi korkealaatuisen
liukueston.
Liima-aine paineherkkä, muokattu akryyli.
Silikonisoitu suojapaperi suojaa liimaa.
Kestää hyvin pakkasta sekä kuumuutta.
Leveys 50 mm, rullassa 18,3 metriä.

VAROITUSPEHMUSTEET
Itseliimautuvat varoituspehmusteet. Suojaa iskuilta ja kelta-musta
varoitusraidoitus auttaa korostamaan huomioimista. Erittäin joustava ja
kestävä, voidaan leikata mattoveitsellä helposti haluttuun pituuteen.
Sopii sisä- sekä ulkokäyttöön. Materiaali kierrätettävää
polyuretaanivaahtoa.
Liima-aine ikääntymistä ja valoa sietävä, muokattu akryyli. CFC-vapaa.
Palotestattu DIN 4102 B2 määräysten mukaan. Paloluokka B2.
Vakiopituus 1 metri. Tuote on saatavana tilauksesta myös jatku-vana
enintään 50 metrin pituuteen, minimipituus 5 metriä sekä
jälkivalaisevana.
TURVAPEHMUSTE A-TYYPPI KE/MUS
• Kulma 25 x 25
mm
• Halkaisija 40 mm

TURVAPEHMUSTE C-TYYPPI KE/MUS
• Pohjan halkaisija 35
mm
• Paksuus 32 mm

TURVAPEHMUSTE E-TYYPPI KE/MUS
• Kulma 19 x 19
mm
• Leveys 26 mm
• Paksuus 7 mm

TURVAPEHMUSTE H-TYYPPI KE/MUS
• Kulma 35x35
mm
• Leveys 47 mm
• Paksuus 12 mm

TURVAPEHMUSTE
40-70MM PUTKILLE KE/MUS
• Kulma 35x35
mm
• Leveys 47 mm
• Paksuus 12 mm

TURVAPEHMUSTE B-TYYPPI MUSTA
• Aukko 8 x 19
mm
• Halkaisija 40
mm

TURVAPEHMUSTE B-TYYPPI KE/MUS
• Aukko 8 x 19
mm
• Halkaisija 40
mm

TURVAPEHMUSTE D-TYYPPI KE/MUS
• Leveys 50 mm
• Paksuus 20
mm

TURVAPEHMUSTE G-TYYPPI KE/MUS
• Aukko 8 x 19
mm
• Leveys 25 mm
• Paksuus 30 mm

TURVAPEHMUSTE
20-40MM PUTKILLE KE/MUS
• Sopii halk. 20-40 mm
putkille.
• Halkaisija 50 mm
• Paksuus 10 mm.

TURVAPEHMUSTE A-TYYPPI MUSTA
• Kulma 25 x 25
mm
• Halkaisija 40 mm

TURVAPEHMUSTE C-TYYPPI MUSTA
• Pohjan
halkaisija 35
mm
• Paksuus 32 mm

TURVAPEHMUSTE H-TYYPPI MUSTA

TURVAPEHMUSTE A-TYYPPI VALKOINEN

• Pohjan
halkaisija 35 mm
• Paksuus 32 mm

• Kulma 25 x 25 mm
• Halkaisija 40 mm

TURVAPEHMUSTE B-TYYPPI VALKOINEN

• Pohjan
halkaisija 35 mm
• Paksuus 32 mm

• Aukko 8 x 19 mm,
halkaisija 40 mm.

TURVAPEHMUSTE D-TYYPPI VALKOINEN

TURVAPEHMUSTE G-TYYPPI VALKOINEN

KULMAPEHMUSTE TYYPPI E,
2-SUUNTAINEN

TURVAPEHMUSTE E-TYYPPI VALKOINEN
• Kulma 19 x 19 mm
• Leveys 26 mm
• Paksuus 7 mm

• Leveys 50 mm
• Paksuus 20 mm

• Aukko 8 x 19 mm
• Leveys 25 mm
• Paksuus 30 mm

TURVAPEHMUSTE C-TYYPPI VALKOINEN

TURVAPEHMUSTE H-TYYPPI VALKOINEN
• Kulma 35x35 mm
• Leveys 47 mm
• Paksuus 12 mm

KULMAPEHMUSTE TYYPPI A,
2-SUUNTAINEN

KULMAPEHMUSTE TYYPPI A
3-SUUNTAINEN

KULMAPEHMUSTE TYYPPI H,
3-SUUNTAINEN

KULMAPEHMUSTE TYYPPI H
2-SUUNTAINEN

