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PLASTIKINĖS GRANDINĖS IR STULPELIAI

PLASTIKINĖS GRANDINĖS
Medžiaga. Visi gaminiai pagaminti iš mažo 
tankio polietileno, kuriame nėra jokių 
nuodingų medžiagų ir sunkiųjų metalo, pilnai 
atitinka Europos sąjungos reikalavimus.

Naudojimas. Grandinių savybių dėka jos 
tinkamos naudoti darbo vietų aptvėrimui, 
sandeliuose, vaikų žaidimų aikštelėse, sporto 
aikštelėse, aerouostuose, kempinguose, 
baseinuose ir t.t.

Savybės. Grandinės yra atsparios 
atmosferos, druskos ir chemikalų poveikiui. 
Tikamos naudoti nuo -20°C iki + 75°C, mažo 
svorio, galima plauti, nelaidžios elektros srovei, antimagnetinės, atsparios korozijai ir 
neskestančios vandenyje.

Spalvos. DVIEJŲ spalvų
Geltona ir juoda
Raudona ir balta
Spalvos išdėstytos vienodomis atkarpomis apie 40cm kiekvienos spalvos.

Dydis. Ø 7,5mm

Jungtys plastikinėms grandinėms

“S” universalus kablys, skersmuo 8mm.

Jungiamoji spiralinė grandis.

http://www.bipa.lt/
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PLASTIKINIAI STULPELIAI
Su grandinėmis galima naudoti plastikinius stulpelius. Jie gaminami dviejų tipų:

Pastatomi plastikiniai stulpeliai
Plastikinių stulpelių skersmuo – 4 cm, standartinis aukštis 110 cm.
Stulpeliai skirti naudoti su plastikinemis grandinemis vietose kur juos reikia 
pastatyti ar patraukti greitai, pvz. darbų atlikimo vietose, sandėliuose, 
parkinguose, sporto aikštynuose ir pan.

Stulpeliai gali būti vienspalviai (baltos arba raudonos) arba 
dviejų spalvų (balta ir raudona arba geltona ir juoda. Stulpelio 
viršūnė leidžia prikabinti iki 4 grandinių vienu metu visomis 
kryptimis. Stabilumui užtikrinti naudojamas vandeniu arba 
smėliu užpildomas 30 cm skersmens pagrindas.

Įsmeigiami plastikiniai stulpeliai
Plastikinių stulpelių skersmuo – 4 cm, standartinis aukštis 100cm. Stulpelis komplektuojamas 27cm 
ilgio nailoniniu smeigu, kuris palengvina stulpelio įsmeigimą į žemę, smelį ar sniegą.

http://www.bipa.lt/
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PLASTIKINIS A4 FORMATO INFORMACINIS RĖMELIS

Patogus ir nebrangus informacijos pateikimo sprendimas.

Rėmelį galima tvirtinti prie plastikinių stulpelių ar bet kokio kito 
apvalaus vamzdžio, nukreipiamųjų kūgių specialių laikiklių 
pagalba, kabinti tiesiai prie grandinės.

Laikikliai yra laisvai reguliuojami, todėl rėmelis gali būti 
tvirtinamas tiek vertikaliai tiek horizontaliai.

Grandinės pagalba rėmelius galima sujungti tarpusavyje.

Rėmelio komplektą sudaro:

• A4 formato rėmelis
• Du laikikliai apvaliam vamzdžiui
• 35cm grandinės rėmelio pakabinimui ar jų
sujungimui tarpusavyje

http://www.bipa.lt/
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