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KEEGUARD® SISTEMA STOGO KRAŠTO ATITVĖRIMUI

Jums reikalinga KeeGuard® sistema nes: KeeGuard® – tai unikali, 
pilnai patikrinta ir patvirtinta, modulinė, paviršiaus dangos negadinanti stogo 
krašto atitvėrimo sistema. KeeGuard® sistema gali naudojam būti krašto, 
atvirų šachtų, laiptų atitvėrimui ar vaikščiojimo takų atskyrimui bei daugelyje 
kitų sričių, kai reikalingas patikimas, paviršiaus dangos negadinantis 
atitvėrimas. KeeGuard® sistemai surinkti nereikia jokių specialių įrankių ar 
įgūdžių – jums užteks vieno šešiakampio rakto, be to KeeGuard® sistema yra 
tiekiama dalinai surinkta, todėl instaliuotojant nekyla jokių sunkumų. Sistemą 
galima surinkti greitai ir kokybiškai, tuo taupant Jūsų laiką ir 
pinigus.KeeGuard® sistema yra saugi, patikimair turi plačias panaudojimo 
galimybes – tai yra savybės, kurių Jūs labiausiai tikitės iš pasaulyje 
pirmaujančio struktūrinių jungčių gamintojo. KeeGuard® atsvarų sistema 
nereikalauja jokio gręžimo ar kitokio stogo dangos gadinimo. Visi KeeGuard® 
sistemos elementai, kontaktuojantys su dangos paviršiumi, yra padengti 
neslystančia danga, užtikrinančia maksimalų sukibimą su paviršiumi. Surinkta 
sistema nereikalauja jokios priežiūros ar aptarnavimo. Užtikrinkite savo ir 
savo darbuotojų saugumą!

http://www.bipa.lt/


                                                                                                                        saugiai, gražiai ir patogiai aplinkai  

REKVIZITAI KAUNAS VILNIUS 
UAB BIPA H. ir O. Minkovskių g. 87 Geležinio vilko g. 2 
Įmonės kodas: 134282073 Kaunas, LT-46222 LT-03150, Vilnius
PVM kodas: LT 342820716 Tel.: +370 37 390387 Tel.: +370 5 2333 909 
AB Swedbank, b/k: 73000 Fax.: +370 +370 37 298667 Fax.: +370 5 2333 652 
a/s: LT18 7300 0100 7769 2367 info@bipa. info@bipa.lt 
H. ir O. Minkovskių g. 87 www.bipa.lt www.bipa.lt
Kaunas, LT-46222

KeeGuard® sistemos standartai ir sertifikatai:

KeeGuard® sistema buvo bandoma nepriklausomo Europos testavimo lyderio TÜV 
laboratorijose ir yra pripažinta viršijanti visus Europos sąjungos saugumo 
reikalavimus.

Kee Guard® sistemos privalumai:

Saugumas Patikimumas
KeeGuard® sistema ne tik atitinka bet ir viršija 
visus esamus saugumo reikalavimus 
maksimaliai krašto apsaugai KeeGuard® 
sistema naudoja tik TÜV patikrintas ir 
patvirtintas jungtis Dalys, kontaktuojančios su 
dangos paviršiumi yra padengtos antislidimine 
danga.
Pagrindą sudaro gerai patikrinta atsvarų 
sistema

Priežiūros nereikalaujanti sistema yra labai 
patikima. Jūs galite pasitikėti KeeGuard® 
sistemos stogo krašto apsauga
Jungčių atsparumas – visi KeeGuard® 
komponentai yra galvanizuoti ir todėl yra 
atsparūs atmosferos poveikiui
Varžtų atsparumas – visi KeeGuard® sistemos 
komponentų varžtai yra įsisriegiantys ir 
padengtispecialiu KeeKoat® sluoksniu, 
užtikrinančiu ilgalaikį atsparumą atmosferos 
poveikiui

Platus panaudojimo spektras Paprastumas
Modulinė KeeGuard® sistema užtikrina platų 
panaudojimo spektrą KeeGuard® sistema gali 
būti naudojama vaikščiojimo takų atskyrimui, 
šachtų ar stogų kraštų atitvėrimui bei visur, kur 
reikalinga patikima krašto apsauga Kee Guard® 
sistemą galima naudoti visiems plokštiems 
vieno ar kelių aukščių paviršiam atitverti

Modulinė KeeGuard® stogo krašto apsaugos 
sistema pašalina visas instaliavimo problemas 
Minimalus komponentų skaičius užtikrina aiškų 
montavimą.
Vertikalios atramos gali turėti iki 11° nuokrypį 
nuo vertikalės, kad nesimatytų nuo žemės.
Profesionaliai užbaigtam darbui nereikalingi 
jokie specialūs įrankiai ar įgūdžiai

http://www.bipa.lt/

