Ogrodzenia
tymczasowe
System przenośny Tempofor
– dzięki licznym akcesoriom
– ma szerokie zastosowanie
oraz szereg dodatkowych
funkcji.

Akcesoria Tempofor
Dzięki akcesoriom panele Tempofor można zamienić w furtki i bramy,
dodając zawiasy, pierścień dystansowy i koło prowadzące. Dodatkowe
zabezpieczenie terenu umożliwiają obejmy łączące z zabezpieczeniem
oraz ramiona na drut kolczasty.
Panele Tempofor mogą też pełnić funkcje reklamowe, gdy zastosujemy
panele lub przesłony z dowolną reklamą (tekstem, adresem lub
wizualizacją). Przesłony ogradzają również teren budowy czy remontu od
ulicy czy chodnika.
Więcej informacji o akcesoriach można
katalogu Tempofor i cenniku detalicznym.

Zalety
• szeroka gama akcesoriów
• łatwy i szybki montaż
• dodatkowe funkcje systemu (reklamowe)

Zastosowanie
• do montażu i transportu systemu Tempofor
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Dostępne akcesoria:
Stopa betonowa
• wibroprasowana, zbrojona stalowym strzemionem, 6 otworów, 3 położenia panelu, waga 36 kg, SAP 7003262
Stopa z surowca wtórnego
• recyklowane PVC, waga 26 kg, 4 otwory, SAP 7014754
Stopa z PE szara
• recyklowany PE, waga 16 kg, SAP 7003263
Czerwona stopa sygnalizacyjna
• polietylen wypełniony betonem, waga 28 kg, 4 otwory
Stopa z PE szara
• recyklowany PE, waga 22 kg, SAP 7032055
Płyta stalowa 50 x 70 cm
• z 16 x 13 cm, stosowana, gdy stopy zajmują zbyt wiele miejsca, SAP 7002918
Płyta stalowa 16 x 13 cm
• SAP 7002917
Kotwa
• montaż do podłoża paneli i podpór, dwa otwory montażowe, SAP 7007100
Zawias
• stosowany z panelami i bramami F i B, prosta adaptacja paneli na bramę w połączeniu z pierścieniem i kółkiem, SAP 7002912
Pierścień ruchomy bramy
• umożliwia przemianę każdego panelu w bramę, SAP 7002917
Rolka do bramy
• umożliwia przemianę każdego panelu w bramę, SAP 7022771
Obejma łącząca przęsła
• mocne połączenie wszystkich typów paneli, SAP 7002913
Obejma łącząca z zabezpieczeniem
• bezpieczne połączenie wszystkich typów paneli, SAP 7029884, otwierana za pomocą specjalnego klucza (SAP 7029883)
Zabezpieczenie przed wysunięciem (kradzieżą)
• zamocowane pod stopą, SAP 7002908, do zestawu należy dokupić obejmę łączącą (SAP 7002913)
Ramię Y na drut kolczasty
• SAP 7030838
Ramię proste na drut kolczasty
• SAP 7002911
Podpora boczna
• lepsza stabilność, niezbędny przy zastosowaniu przesłony, SAP 7002916, do zestawu należy dokupić śledź i obejmę
Podpora spacjalna
• idealna stabilność, zabezpieczony przeciwwagą w postaci stopy betonowej lub z surowca wtórnego, SAP 7031718
Śledź
• kątownik 40 x 40 mm, stosowany do osadzania słupków podporowych oraz podstaw w podłożu, SAP 7002910
Przesłona 3,5 m lub 20 m
• zasłania widok na plac budowy lub kulisy sceny podczas imprezy masowej, mocowana za pomocą plastikowych opasek
Paleta TP30
Paleta MP30
Podstawa betonowa New Jersey

