מעקה בטיחות נייד לכביש בשילוב גדר זמנית

® VARIO GUARDבשילוב עם גדר:

מהנדסי תאגיד פולקמן-רוזבך גרמניה ,פיתחו התקן הנדסי ייעודי המאפשר להציב גדר רשת
המשתלבת עם מעקה הבטיחות ® VARIO GUARDלמניעת מעבר הולכי רגל ,אבק או הסתרה וכדומה,
ללא פגיעה בתפקוד מעקה הבטיחות .כך למעשה נמנע הצורך בקידוח ו/או שינויי מבנה המעקה -
האסור במוצרים מסוג זה.
יחידת ההתקן לחיבור הגדר במעקה ® VARIO GUARDמגולוונת בגילוון חם .ההתקן מתחבר אל תוך חלקה
התחתון של הקורה העליונה במעקה הבטיחות הנייד ,לאבטחת תפקוד מעקה הבטיחות.

שימוש:

מיועד להתקנה באתרי עבודה בדרכים ולאתרי עבודה נוספים בהם קיים צורך בהתקן משולב של גדר ו/או
גדר עם רשת משולבת במעקה הבטיחות.

עלות מול תועלת:

•התקנה ופירוק פשוטים ,מהירים ויעילים  -חיסכון בזמן ובכסף.
•מותאם להתקנת מגוון רחב של גדרות.
®
•ללא פגיעה במבנה ותפקוד מעקה הבטיחות הנייד לדרכים .VARIO GUARD
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מעקה בטיחות לדרכים ®VARIO GUARD
מעקה הבטיחות הנייד לדרכים ® VARIO GUARDמותקן זה למעלה מ 20-שנה בדרכים באירופה
ובישראל .מוצר זה ידוע ובעל מוניטין כמעקה המוביל והידידותי מסוגו בעולם הבטיחות בדרכים.
המוצר בעל מגוון רחב של פתרונות בטיחותיים עד לרמת בלימה  H-2בתקן האירופאי EN 1317
ומאושר להתקנה בדרכים על ידי משרד התחבורה בישראל.

יתרונות השימוש ב ® VARIO GUARDבשילוב עם גדר:

מעקה הבטיחות ® VARIO GUARDמיועד לספק הגנה מירבית לנוסעים בכלי הרכב הנעים בסמוך
לאתרי העבודה בדרכים ,להולכי הרגל גם באזורים הומי אדם ולעובדים באתרי העבודה בסביבה.
השילוב בין מעקה נייד עם גדר זמנית  -מאפשר ניצול מירבי של הרוחב הנדרש לקיים את מקדם
הבטיחות רוחב פעיל ,לכל סוג ודגם מעקה בטיחות נייד המאושר להצבה בדרכים.
מעקה הבטיחות ® VARIO GUARDהוא מעקה הבטיחות הנייד היחיד שניתן להצבה כמכלול עם גדר
בשילוב מסכי הסתרה ממותגים ולהעביר מסרים למשתמשי הדרך.
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השירותים שלנו:

• ניתן להשכיר את המוצר לכל פרק זמן  -לתקופות קצרות ו/או ארוכות.
• אנו מספקים שירותי הובלה והתקנה  -ברוב המקרים מהיום למחר.
• ניתן להזמין יחידות הסתרה הנצמדות לגדר  -חלקות  /ממותגות ע"פ דרישת הלקוח.
• ניתן לקבל שירותי שילוט ,סימון ואבטחת האתר בכללותו.

אנו מתחייבים למוצר איכותי ,זריזות לוגיסטית ושירות מוקפד.
צוותי שטח אינטגרליים ,מיומנים ומדויקים  -מה שסוכם יבוצע.

נשמח לעמוד לשירותכם!
054-7500760
04-6277786
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מעקה בטיחות נייד לכביש בשילוב גדר זמנית

חבילת מסך הסתרה ממותג,
לגדר המותקנת על
®.VARIO GUARD

גדר רשת זמנית מסוג
,Anti Climb
עם התקן חיבור ייעודי
הניתן להצבה בכל איזור
לאורך המעקה הנייד.
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חבילת מסך הסתרה לבן/
שחור לגדר המוצבת על
®.VARIO GUARD
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