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Szanowni Pa stwo
Wychodz c naprzeciw wysokim wymaganiom stawianym w zak adach przemys owych takim elementom konstrukcyjnym jak: systemy pomostowe i podestowe, schody i barierki, balustrady, kana y kablowe i pod ogi bezpieczne, mamy przyjemno przedstawi Pa stwu now gruproduktów, o któr poszerzyli my nasza ofert , s to wyroby z laminatów powsta ych z po czenia w ókien i mat szklanych z ró nymi rodzajami ywic.

Kraty z TWS
Kraty z TWS mog by wykonane z matryc z ywicy winylowej i fenolowej. Wszystkie rodzaje ywic s samogasn ce i odporne na promieniowanie ultrafioletowe
Budowa: Kraty z TWS wykonywane s poprzez mokr e laminowanie w
formach i gor ce hartowanie. Uzbrojenie stanowi ci gi rowingów z
ókna szklanego. Umo liwiaj one równomierne roz enie obci
we wszystkich kierunkach.
Wykonanie: Klasycznie wykonane kraty z TWS posiadaj wysokowarto ciow matryc z ywicy
poliestrowej. Uzbrojenie tworz maty z w ókien szklanych (rowingów). Zawarto szk a wynosi
oko o 35%. Standardowe kolory to szary, ty lub zielony. Na yczenie klienta dost pne s te
inne kolory.
Powierzchnia zewn trzna: Klasycznie wykonane kraty z TWS posiadaj powierzchni wkl
klas tarcia R13. Na yczenie powierzchnia mo e by piaskowana lub g adka.

z

Kraty profilowane z TWS
Kraty profilowane z TWS mog by wykonane z matryc z ywicy winylowej i fenolowej. Wszystkie rodzaje ywic s samogasn ce i odporne
na promieniowanie ultrafioletowe.
Budowa: Kraty profilowane z TWS zbudowane s z I-profili w kierunku no nym. Profile s sklejone z okr ymi sztabami i tulejami, które
zapewniaj odpowiedni odleg
i stabilno .
Wykonanie: Klasycznie wykonane kraty profilowane z TWS posiadaj wysokowarto ciow matryz ywicy poliestrowej. Uzbrojenie tworz maty z w ókien szklanych (rowingów). Zawarto
szk a wynosi oko o 65%. Standardowe kolory to szary i
ty. Na yczenie klienta mo emy barwi
profile.
Powierzchnia zewn trzna: Kraty profilowane z TWS posiadaj profilowan powierzchnie. Powierzchnia mo e by piaskowana, a tarcie spe nia wymogi klasy R13.
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Standardowe wymiary krat profilowanych:
Typ profilu
AxBxC

Wysoko
[mm]

Szeroko
[mm]

Odst py sztabek
[mm]

Ci ar
3
[kg/m ]

30x10x30

30

10

30

11,5

30x10x20

30

10

20

15

30x10x14,4

30

10

14,5

18

38x10x30

38

10

30

13

38x25x20

38

25

20

15,5

60x30x30

60

30

30

21

Bezpieczne pod ogi z TWS
Przeznaczone do pokry o bardzo niskim ci arze w asnym. Bezpieczne pod ogi z TWS i profile panelowe z TWS mog by wykonane z
matryc z ywicy winylowej i fenolowej. Wszystkie rodzaje ywic s
samogasn ce i odporne na promieniowanie ultrafioletowe.

Budowa: Bezpieczne pod ogi z TWS produkowane s z no nych krat i laminowanych p yt. Warstwa pokrywaj ca wzmacniana jest przez maty z w ókna szklanego (rowingi), przez co zwi ksza
si no no .
Wykonanie: Bezpieczne pod ogi z TWS wykonane s z wysokowarto ciowej matrycy z ywicy poliestrowej. Zawarto szk a wynosi oko o 35%. Standardowe kolory to szary, ty lub zielony. Na
yczenie dost pne s te inne kolory.
Powierzchnia zewn trzna: Bezpieczne pod ogi z TWS maj powierzchni i spe niaj wymagania
klasy tarcia R13.
Typ pod ogi

Wysoko
[mm]

Wymiar
[mm]

Ci ar
2
[kg/m ]

P15

15

P25

25

P30

30

P38

38

20

P50

50

24
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Profil panelowy z TWS
Przeznaczone do pokry z bardzo niskim ci arem w asnym. Profile
panelowe mo na sztukowa .
Budowa: Profil panelowy z TWS z mat z w ókna szklanego (rowingów) wykonywany jest poprzez sprasowanie. Umo liwia to uzyskiwanie du ych rozpi to ci.
Wykonanie: Klasycznie wykonane profile panelowe z TWS posiadaj matryc z wysokowartociowej ywicy poliestrowej. Zawarto szk a wynosi oko o 65%. Standardowy kolor to szary. Na
yczenie dost pne s te inne kolory.
Powierzchnia zewn trzna: Profile panelowe z TWS maj profilowan powierzchni . Na yczenie
powierzchnia mo e by piaskowana.
Konstrukcja profilu panelowego:
PA 500x40

PA 600x130

PA 250
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Stopnie schodów z TWS
atwy monta i bezpiecze stwo chodzenia. Stopnie schodów z TWS s konstruowane ze szczególnym uwzgl dnieniem bezpiecze stwa chodzenia. Wytwarzane s t sam
technologi , co kratownice profilowane. Posiadaj dodatkowe wzmocnienia i kolorowe brzegi.
Standardowe wym iary:
Typ schodów

Wysoko
[mm]

Wymiary
[mm]

Ci ar
2
[kg/m ]

SG 30

30

1000 x 311

13

SG 38

38

1220 x 311

18

SG 50

50

1520 x 311

21

SP 30

30

1200T x 300

11,5

SP 38

38

1500T x 300

13

(T= kierunek no no ci)

Stopki regulacyjne z TWPP
Stabilna, bezpieczna i tania podkonstrukcja. Stopki regulacyjne z
TWPP to tanie rozwi zanie do budowy pomostów, scen i podestów.
Stopki mo na z milimetrow dok adno ci nastawi do wysoko ci
600mm. Du a podpora zapewnia pe
stabilno . Materia jest odporny na wp ywy pogody i promieniowania UV.
Standardowe wym iary:
Typ stopki

Regulow ana w ysoko
[mm]

P1

32 - 50

P2

50 - 75

P3

75 - 120

P4

120 - 200

P7

240 - 300

P8

300 - 400

P 10

350 - 500

P 12

420 - 600
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Kana y i drabiny kablowe TWS
Drabiny kablowe z TWS s idealnym rozwi zaniem w przypadku, gdy
mamy do czynienia z prze eniem kabli. Drabiny te s atwe i szybkie
w monta u.
Kana y i drabiny z TWS oferuj nast puj ce zalety:
bezhalogenowe,
samogasn ce,
odporne na korozj i chemikalia,
niewra liwe na UV i warunki pogody,
ma y ci ar,
nie wymaga konserwacji,
atwe w obróbce,
atwa i szybka instalacja,
antymagnetyczne, nie tworz si iskry,
nie wymagaj elektrycznego uziemienia,
temperatura od +100°C do +150°C,
do zastosowania zewn trznego i wewn trznego.
Wymiary:
Rodzja kana u

Wymiar kana u
[mm]

Ci ar kana u
[kg/m]

Wymiar nasadki
[mm]

Ci ar nasadki
[kg/m]

KK 100

100x802,5

1,40

105x2,5

0,74

KK 200

200x80x2,5

1,90

205x2,5

1,24

KK 300

300x80x4,0

3,78

306x3,0

2,07

KK 400

400x80x4,0

4,58

406x3,0

2,68

KK 500

500x80x5,0

6,60

510x5,0

5,34

Schody i balustrady z TWS
Nasz asortyment balustrad z TWS oferuje wiele rozwi za wed ug
indywidualnych ycze klientów. Wszystkie cz ci s kompatybilne i
proste w u yciu.
Por cz: profil prostok tny 60x60x4
Listwa przypod ogowa: rura/pr t 32x26
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Profile konstrukcyjne z TWS
Profile konstrukcyjne z TWS stosowane s tam, gdzie materia y musz spe nia szczególne wymogi. Z profili konstrukcyjnych TWS mo na zbudowa wysokoobci one konstrukcje.
Zalety:
niewra liwe na UV i wp ywy pogody,
odporne na korozj ,
odporne na chemikalia,
liniowe napi cia i rozci gliwo ,
izolator elektryczny,
odporne na temperatur –100 do +180°C,
ma y ci ar w ciwy,
prosty i szybki monta ,
produkt d ugotr wa y,
ekonomiczny
Budowa: Profile z TWS powstaj w procesie pultruzji poprzez prasowanie. Wzmacniane s poprzecznie przez maty z w ókna szklanego. Si y pod ne przenosz rowingi, które umieszczone s
w j drze profilu. Taka budowa umo liwia przyjmowanie du ych obci
.
Wykonanie: Profile z TWS posiadaj matryc z wysokiej jako ci poliestru. Zawarto szk a wynosi oko o 65%. Na yczenie klientów mog
by wykonane z ywicy winylowej i fenylowej oraz samogasn ce.
Standardowe kolory to szara, bia a lub ta.
Powierzchnia zewn trzna: Powierzchnia profili z TWS pokryta jest
dodatkowo specjaln pow oka, która zabezpiecza materia przed
wp ywami pogody i UV.
Por cze z TWS dostarczane s z gotowych elementów, bardzo atwych do zmontowania. Budowa
modu owa umo liwia tani monta .
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