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ВАШЕТО ЛЕСНО
РЕШЕНИЕ ЗА
БЕЗОПАСНО
ДИСТАНЦИРАНЕ

Производството играе
главна роля в икономиката.
Всяка крачка към запазване
на работните места е
важна, при спазване на
строги правила.

При струпване
на персонал е
задължително
всеки един да е
поне на 2 метра от
обкръжаващите го.

Нашите продукти ще помогнат
на работниците лесно да
визуализират “колко” са
2 метра и лесно ще подчертаят
правилния път в работния
процес.
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Можете да възстановите Вашия работен
процес, спазвайки наложените регулации и
безопасни мерки. С тези три основни продукта,
Вие ще адаптирате и изменяте производствената
площадка с лекота.
Решение са EASYLINE® EDGE система за маркиране,
SAFE STEP® продукти и TEMPORARY™ Fusion
флакони за временно маркиране. С лекота ще
определите “безопасните” зони за движение с висока
ефективност.

EASYLINE® EDGE
за перманентни линии

SAFE STEP® TAPES
за временни линии

TEMPORARY® FUSION
за временно маркиране
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Дълготрайно решение
EASYLINE® EDGE система за маркиране
Системата за маркиране EASYLINE
EDGE е лесно, изгодно и бързо
решение за маркиране на перманентни
линии, за всички видове пешеходни и
забранени зони.
Не само бързо маркирате линии, но и
лесно сглобявате самата система за
маркиране. Нямате нужда от външна
фирма и допълнителен разход за
персонал.

Ефективни – съхне за 10 минути и е
готов за трафик до 30 минути*
Изгодно – лесен за нанасяне,
не се изисква ангажиране на
специализирани фирми.
Висококачествените бои гарантират
дълъг живот.
Устойчиви на повечето химикали и
почистващи агенти.

ПОКРИВАЕМОСТ

ЦВЯТ

ШИРИНА
В МЕТРИ
НА ЛИНИЯТА ЗА ФЛАКОН

RAL 9016

БЯЛ

47000

RAL 1023

ЖЪЛТ

47001

RAL 3020

ЧЕРВЕН

47002

RAL 5017

СИН

47003

RAL 6024

ЗЕЛЕН

47004

RAL 2009

ОРАНЖЕВ

47005

RAL 9017

ЧЕРЕН

47006

RAL 7038

СИВ

47007

50мм

до 100м.

75мм

до 75м.

100мм

до 55м.		

-

* In accordance with ASTM D711. Paint applicator shown available from June 2020

ФЛАКОН EASYLINE EDGE AEROSOL 750ml

ФЛУОРЕСЦЕНТ ЖЪЛТ

КОД

47009
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ВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ
TEMPORARY™ fusion paint

TEMPORARY fusion са бои предназначени за бързо и
лесно временно ограничаване на зони чрез маркиране
приложими за множество видове повърхности.
Можете да нанесете временни ограничителни линии
и бързо след това пешеходците да преминават през
тях. Това е възможно защото процесът на засъхване
при този тип продукт е силно ускорен. Ако решите,
че искате да направите промяна или изцяло да
премахнете маркировката - тя лесно ще се премахне
само със здрава четка и вода.
До 100% повече покриваемост, спрямо останалите,
предлагани на пазара продукти.

Патентована система против запушване
Не е вреден за здравето
Премахва се с вода и здрава четка
Плътни линии с едно минаване

SAFE STEP® ленти

Гамата SAFE STEP ленти е лесно и ефективно
решение за определяне на временни пространства
в работните помещения / производство и
администрация / Спомагат по-лесно да се определят
точните разстояния, нужни за спазване на
действащите ограничения. За офиси, приемни,
помещения за хранене и складове.

Освен че са лесни за полагане и силно видими,
S A F E S T E P лентите притежават и
противоплъзгащи характеристики. Това е
изключително полезно при поток от хора на
влизане/излизане от сградите.

Лесни за полагане
Предлага се в черно-жълта гама ( Hazard), с
по-добра видимост (HighVis) и противоплъзгащи
(Anti-Slip)

Не променят мястото си при високи температури и
движения.
Идеално решение за помещения в близост до врати,
входове, стълби, машини, рампи, пешеходни пътеки
и други.

* TEMPORARY™ Fusion e временна боя, която ще избледнява или напълно
изтрие при нормалните почистващи пода процедури с вода.

ПРОДУКТ

РАЗМЕР ( Ш/Д )

КОД

Hazard tape

50mm x 18.25m

43547

High Vis tape

50mm x 18.25m

43540

Anti-Slip tape

25mm x 18.25m

43530

Anti-Slip tape

50mm x 18.25m

43531

Anti-Slip tape

100mm x 18.25m

43532

