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Качествен, алуминиев профил, изработен за вътрешни
приложения, където естетиката е важна. Произвеждат
се както в 70х30мм размери, така и в 55х55мм. 
Дължината им достига до 3000мм, а дебелината 3мм.

Ъглови покрития за стъпала

Покрития за вертикални стълби

Алуминиеви покрития за стъпала

Цялостни покрития за стъпала

Предоставя покритие на цялото стъпало, като горната 

повърхност, предлага изключителна противоплъзгаща 

защита, която се дължи на твърда въглеродна смес, 

химически свързана с долният слой. Основно приложение 

за покритието са места със силно омасляване, в 

химическите заводи и места където изискванията за 

Покрития за индустриални площадки

Този тип материал е с отлично противоплъзагащо покритие,

устойчивост към широк спектър от химикали, идеален за 

индустриални площадки, работни проходи и др. Има анти-

преплъзващи характеристики дори и при намокряне 

или разливане на масло. Самото полагане е изключително 

лесно и често приложимо в складове, рампи за достъп от

инвалиди и др.

Разработени са като рентабилно, дълготрайно 
решение, съобразено с изискванията за хората с
увреждания и конкретно, за незрящи или слабо виждащи.

Това е готово изработен профил в комбинация 
от стъклопласт, полиестер, смоли и подсилена с влакна 
конструкция. Защитен от търкане, увиване, подуване, в голям 
диапазон от температурни промени и физическо натоварване. 
Самата конструкция е практически неразрушима, веднъж 
положена на ръба на стълбите.

Това покритие  би могло да се постави почти на всеки тип  стълба 
без да се създадава риск. При поставяне на стъпала с 
нестандартна дълбочина, уникалният им дизайн предоставя 
нужната сигурност. Основно се предлагат в два типа размери 
25х25мм и 38х28мм, като дължината им достига до 1200мм, 
а дебелината - 4мм.

“Тивекс ООД“ - две десетилетия в служба 
на индустрията, енергетиката и транспорта.

Предлагаме на Вашето внимание висококачествени
продукти за основна безопасност, насочени към
предотвратяване от нараняване и непредвидени 
инциденти.

пожарната безопасност са завишени.



Алуминиеви подслони

Алуминиевите подслони за пушачи са идеално решение 

за външни, непокрити площадки. Изработени са от силно 

анодизиран алуминиев профил и покриват всички европейски 

стандарти, включително и изискването за 50% отворено 

пространство. Капацитетът им е до 6+ лица и е изграден от 

висококачествени поли-карбонатни панели - за бързо и лесно

Релефни решетки

Предпазване от разливания

След последните законодателни промени в EU изискващи, 
всички опасни материали и масла да се съхраняват на 
ограничена площ или в предпазна, разливна тава с достатъчен 
капацитет. Ние предлагаме широка гама от защитни тави, 
за да посрещнете всички задължителни изисквания, наложени 
от Агенцията по околна среда.

Изграждане на парапети

Специализирани изображения

 изграждане.

 Специализирани решетки с вградена релефна повърхност, 

 за приложение в зони със засилен трафик и натоварване.

- Удароустойчива решетка - изключително гъвкава,

притежава възможността за многократно изкривяване, 

при различни натоварвания, без да се деформира.

- Свръхлеки решетки - изработени за изключи- 

телно лек и лесен монтаж, без допълнителна

 тежкотоварна техника.

- Огнеупорни решетки - изпитани според BS 476: част 7 

и покриващи изложените изисквания от клас 1, където е 

необходимо по-висока пожароустойчивост, за работа

със силно възпламеними течности и химикали.

- Корозиво-устойчиви решетки - с възможност да се произвеждат 

с различни типове химически-устойчиви смоли, които са насочени

за използване към нефтените платформи, крайбрежни приложения, 

химически помещения и др. 

Възможност за изграждане на предпазни парапети и 
прегради, в жълто и сиво. Лесни и удобни за монтиране
и демонтиране, изграждащи изключително здрава 
конструкция. Детайлите са изработени от изключително
здрава стомана, със специална PVC обвивка, постигайки
се усещане за „топлина на допир“.

Най-бързият и лесен начин за обозначаване на  аварийните
зони, като пожарен изход, ограничава зони за повдигателни
машини, зони със забранен достъп и др. Материалът от  
който са изработени е изключително устойчив на преплъзване 
и износване. Препоръчва се за места където често се разливат 
течности, масла, като е нужно единствено повърхността, на която 
ще бъдат залепени, да е чиста и суха. Стандартни размери са
600х600мм или 1200х1200мм с дебелина 1мм.



EasyLine Edge - система за маркиране

Системата за маркиране покрива с един флакон 100м. при

50 мм. ширина на линията. Изключително лесна за 

сглобяване и удобна за пренасяне EasyLine Edge е 

идеален  инструмент  за  из граждане  на  различни  

маркировки. Средната продължителност на боята е над 18 

месеца и се предлага в 8 основни нюанса и два флуоресцентни.

Spill Containment Апликатор за маркиращи линии „EasyLine

   Това е изделие с патентована технология. Разчертава точни и изчистени линии с помощта на впръскваща система, 
захранвана от батерия. Има възможност за полагане на ленти с три размера 50мм, 75 мм, 100 мм.,
благодарение на самонагласящите се колела, които позволяват полагане на линии близо до стени, бордюри,
предмети и препятствия. EasyLine е удобен за сглобяване и използване. Доставя се и се съхранява в собствен,
мобилен куфар, с два комплекта лесно сменяеми, маскиращи ограничителя. Работи в интегрирана система само 
с “EASYLINE” аерозолни опаковки, произвеждани в цветове: бял, жълт, червен, син, зелен, оранжев, черен, сив, 
флуоресцентно жълт и розов. Съхне за 10 минути и е с най-ниско съдържание на летливи органични компоненти (VOC)
на днешния пазар, което го прави безопасен за околната среда и здравето на хората. Не е токсичен и е изграден с формула

       Притежава специална система на пръскане, осигуряваща отлично качество на изчертаване на линиите по време на 
целият „живот“ на контейнера. Тествани за издръжливост на абразия съгласно ASTM D4060-95.
     Типични приложения са - разчертаване на фирмени / заводски / полета, съгласно технологичните и транспортните
процеси; зони за безопасност и опасни зони; спортни зали и игрища; маркиране на пътни отсечки; вътрешноскладови
маркировки; дълготрайно маркиране, където е необходима голяма издръжливост.

предпазващa очите от дразнене.

Запознайте се и с останалите ни продукти:

Бургас, бул. „Янко Комитов“ №16-E, Тел./факс + 359 (0)56 88 10 81;
e-mail: office@tivex-bg.com , web : www.tivex-bg.com

www.tivex-bg.com
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