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The road ahead is clear...

Skipper jest kompleksowym rozwiązaniem w zarządzaniu bezpieczeństwem.
W porówniania z innymi produktami, Naszym celem jest rozponawanie nas
jako LIDERA w rozwiązanich bezpieczeństwa. Uniwersalność Naszych
produktów sprawia, że produkty Skipper znajdują zastosowanie w przemyśle
ciężkim, placach budów, różnorakich fabrykach, a także podczas prac
drogowych.
Innowacyjne podejście do problemów naszych Klientów, pozwala na ciągłe
doskonalenie, co zaowocowało opracowaniem produktu docenionego i
nagrodzonego na rynku brytyjskim.

0 do 9 metrów w 2.6 sekundy

Flash cordon
Wielofunkcyjny system oznakowania LED
Przyjazny środowisku wielofunkcyjny system oznakowania świetlengo LED posiada dwa
tryby pracy w zależności o potrzeb Klienta - migający lub stały. Posiada również funkcje
aktywacji po zmierzchu.

Oświetelnie LED Skipper
Wysokość

122mm

Szerokość

140mm

Głębokość

140mm

Skipper. Kompletny system zabezpieczeń
Skipper jest unikatowym sposobem do zabezpieczenia strefy
zagrożenia, za pomocą wysuwanej tasmy o długości 9 metrów.
Jednostka Skipper może być zamontowana na pachołku lub słupku
z podstawą.

With US, European and UK
rates of flash.

Jednostka Skipper z wysuwaną taśmą
Wysokość
240mm

Szerokość
145mm

Głębokość

145mm

Waga
795g

Wyciągnij taśmę z jednostki Skipper i
połącz ją z kolejną.

Waga
360g

PACHOŁEK DROGOWY
Rewolucyjny pachołek, który przewyższa konkurencję o wieki.
Skipper units simply
click on top

Pachołek drogowy Skkiper składa się z dwóch części, dzięki czemu

Specjalny kształt helisy w

przewyższa konkurencję we wszystkich aspektach. Chroniony

stateczność podczas silnych

patentem kształt helisy, powoduje niespotykaną stabilność pachołka
przy podmuchach wiatru. Podstawa pachołka zaprojektowana jest, aby

znaczący sposób podniósł
wiatrów. To znaczy większa
stabilność w trudnych warunkach.

utzrymać w 100 % stateczność pachołka.
Zastosowane specjalne tworzywo odblaskowe jest najwyższej jakości
powodując znakomitą widoczność pachołka. Zastosowane tworzywo
jest bardzo trwałe i nie rdzewieje dlatego produkt można używać w
Odblask jest 2 razy silniszjszy niż w

każdym przemyśle.

inncyh pachołkach.

Skipper pachołek drogowy
Wysokość
750mm

Szerokość
555mm

Głębokość

555mm

Waga
5.4kg

Dodatkowy pierścień podwyższający
stabilnosć.

Skipper. The first and last past the post

Direct and to the point

Słupek Skipper jest alternatywnym rozwiązaniem do pachołka

Idelane rozwiązanie dla wygrodzenia i oznakowania strefy

Słupek Skipper jest niesamowitym produktem zdobywającym nagrody dla
Firmy. Jego uniwersalność pozwala na użycie go zarówno na miękkim jak
i twardym gruncie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Unikatowa podstawa pozwala na zamontowanie szpica do podstawy
słupka dzięki czemu możliwy jest montaż na miękkim gruncie. W
przypadku stabilnego gruntu zostosuję się podstawę z możliwością
wypełnienia jej w wodą lub piaskiem.

Słupki i podstawy Skipper
Wysokość
1m

Zielony

Szerokość
500mm

Srebrny

Głębokość

500mm

Czerw.

Waga
2.3kg

Pomar.

Dwa rodzaje podstaw do słupka.

Nieb.

Uchwyt dla znaku formatu A4 może być dowolnie
łączony z produktami Skipper. Jego uniwersalność i
łatwość montażu podwyższa funkcjonalność barrier i
umożliwia w łatwy sposób zamontowanie dowolnego
oznakowania. Wystarczy włożyć znak w formacie A4 do
uchwytu.

Uchwyt do znaków Skipper
Wysokość
348mm

Szerokość
266mm

Głębokość

28mm

Bardzo łatwy montaż wystarczy sciągnąc

Waga
480g

nakładkę z jednostki i założyć uchwyt.

The Skipper supporting acts

Skipper XS. Keeping internal environments safe

Naścienne uchwyty.

Skipper XS - bez potrzeby montażu na słupku bądź pachołku

Uchwyt naścienny może byc montowany za pomocą śrub lub za pomocą magnesu.
Uchwyt utrzymuje jednostkę Skipper bez potrzeby słupka lub pachołka. Mogą
one być montowane na dowolnej wysokości i powierzchni. Bardzo ekonomiczne
rozwiązanie w miejscach trudnych do zabezpieczenia.

Uchwyt naścienny Skipper
Wysokość
168mm

Szerokość
124mm

Głębokość

130mm

Waga
170g/275g

And for the tape - wall and magnetic receiver clips
Kompaktowy klips
Klipsy mogą być montowane do ścian lub do powierzchni metalowych za pomocą
magnesa. Pozwalają na bezpośrednie połączenie taśmy bez potrzeby montowania
jednostki Skipper.
Po prostu przykręc do ściany (wersja naścienna) lub przyczep (wersja z magnesem)
do stalowej powierchni. Następnie zaczep końcówke taśmy w zamontowany klips.
Jednostka XS posiada wszelkie fukncje co standardowa jednostka,
jednakże jest przeznaczona do użytku tam gdzie nie ma potrzeby

Kompaktowy Klips Skipper
Wysokość
100mm

Szerokość
80mm

Głębokość

23mm

Waga
45g/60g

stawiania słupka czy pachołka. Jednostka XS posiada 9 metrów
zwijanej taśmy.
Skipper XS posiada własną gamę produtków łączeniowych inne niż
standartdowa jednostka Skipper. Dzięki niej możliwości odgrodzenia
stref staja się nieograniczone.

Skipper XS
Wysokość
126mm

Szerokość
145mm

Głębokość

145mm

Waga
700g

Skipper XS suction pad holder/receiver

Skipper XS clamp holder/receiver

Łatwy montaż na szklanych powierzchniach

Robust connectivity from any angle

Przyssawka jest zaprojektowana do uzytku z jednostką XS unit (może również do niej

Uchwyt zaciskowy jest zaprojektowany dla Skipper XS dla nieregularnych powierzchni takich jak ramy

zaczepić koniec taśmy)

drzwi czy regałów. Bardzo łatwy montaż wystarczy przyłożyć uchwyt do powierzchni i go dokręcić srubą.

Przyssawka idealnie sprawdza się na śliskich i szklanych powierzchniach. Wystarczy

Uchwyt zaciskowy może być zamontowany zarówno pionowo

zamontować przyssawkę w docelowym miejscu i do niej zamontować jednostkę XS

i poziomo w zależności od potrzeby.

Przyssawka Skipper
Wysokość
45mm

Szerokość
78mm

Głębokość

117mm

Waga
65g

Skipper XS magnetic & cord strap holder/receiver
Klips z możliwością montażu na filarach
Klips umożliwia montaż jednostki XS w miejscach bardzo niedostępnych np: kolumny.
Za pomocą magnesu przytwierdza się do powierzchni metalowych oraz przytwierdza
dodatkowo za pomoc specjalnego mocowania.

Klips niestandardowy Skipper
Wysokość
105mm

Szerokość
131mm

Głębokość

19mm

Waga
100g

Uchwyt zaciskowy Skipper
Wysokość
223mm

Szerokość
140mm

Głębokość

103mm

Waga
205g

