aanrijbeveiliging

Logistieke
voor binnen en buiten

VOOR

VOOR

NA

NA

www.polysto.com

AANRIJBEVEILIGINGEN VOOR BUITEN

Aanrijschade herstellen is duur!

D FLEX 60
Flexibele aanrijdpaal

Aanrijbeveiligingen van PolySto bieden een
kwalitatief hoogwaardige en esthetisch 		
aantrekkelijke bescherming van roerende en
onroerende bedrijfsgoederen.
Elk beveiligingselement wordt met 			
anticorrosiemiddelen behandeld, met hitte-en koubestendige lakken geverfd en met passende
systemen stabiel gemonteerd. Om ook onder slechte
weersomstandigheden en in het donker de beste
zichtbaarheid te garanderen, worden reflecterende
kleuren gebruikt.

Flexibel

AANRIJBEVEILIGINGEN VOOR BINNEN

Schade voorkomen!

SS 90.100.5
Hoekbescherming

PolySto beschermt interne ruimtes tegen mogelijke
schade veroorzaakt door de dagelijkse 		
activiteiten en biedt ad-hoc bescherming voor
installaties, machines, geautomatiseerde poorten en
elk ander schadegevoelig element.
De klant heeft de zekerheid van volgens 		
EG-richtlijnen geproduceerde industriële producten
met speciale oppervlaktebehandelingen, die aan
specifieke logistieke en esthetische behoeften
aangepast kunnen worden.
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PML 100
L100 x L100 x H 1000 mm

Aanrijbeugel
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Aanrijbeveiliging
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De aanrijbeveiligingen worden conform de wettelijke
voorschriften geproduceerd en bieden een esthetisch
aantrekkelijke en op de werkomgeving afgestemde
beveiliging. Speciale lakken en kleuren zijn op aanvraag
leverbaar.

PMS 40.8
Hoekbescherming

Hoofdkenmerken
van de PolySto producten
Veilig

Robuustheid

Zichtbaar

Serieproductie

Statische

tests
De producten worden volgens
strenge criteria
getest.

Combineerbaar
De elementen zijn onderling
combineerbaar en
kunnen op flexibele wijze
aan de specifieke
behoeften aangepast worden.

Speciale

Kwalitatief

Afgeronde vormen zonder
scherpe hoeken om het
gevaar op letsels conform de
veiligheidsvoorschriften op het
werk te voorkomen.

De elementen zijn tot op grote
afstand zichtbaar. Daardoor
wordt aanrijschade voorkomen,
overeenkomstig de EEG-richtlijn nr. 92/58.-

bevestigingssystemen
Niets wordt aan het toeval
overgelaten. Elk element wordt
door middel van speciale,
hoogstabiele
chemische bevestigingsmethodes aangebracht.

Vraag

naar onze volledige catalogus
voor meer informatie

Compacte vormen.
Alle producten worden volledig uit staal
vervaardigd.

Uniforme eigenschappen,
permanente
beschikbaarheid.

hoogwaardige afwerking
Anti-corrosiebehandelingen,
polyesterlakken,
perfect gladde oppervlakken
zonder lasnaden.
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