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Elementy systemów barierek ochronnych

• LIDER NA RYNKU OD PONAD 80 LAT
• ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DO WSZELKIEGO TYPU BARIEREK OCHRONNYCH
• NAJBOGATSZA GAMA ELEMENTÓW BARIEREK OCHRONNYCH
• TRWAŁA POWŁOKA CYNKOWA LUB OPCJONALNE MALOWANIE

Kee Klamp®
KEE KLAMP to elementy, które umożliwiają niezwykle elastyczną
realizację rozwiązań do budowania systemów barierek ochronnych.
Pomimo swojej prostoty są one bardzo efektywne i sprawdzają się od
ponad 70 lat w tysiącach projektów na całym świecie. System KEE
KLAMP bezpiecznie łączy standardowe rozmiary rur ze stali konstrukcyjnej
w niemal każdym układzie, jaki można sobie wyobrazić, wykorzystując
najszerszą gamę złączy rurowych, jaka jest obecnie dostępna na rynku.

Kupując złącza rurowe KEE KLAMP od firmy Kee Safety, można liczyć
na bezkonkurencyjną pomoc techniczną. Nasz dział techniczny udzieli
praktycznych porad przez telefon lub faksem, a w razie potrzeby może
także sprawdzić projekty lub rysunki pod kątem ich zgodności z normami bezpieczeństwa. Klientom mającym większe wymagania, oferujemy
kompleksowe usługi projektowe i instalacyjne wykonywane przez nasz
dział KEE PROJECTS, dzięki którym można mieć pewność, że instalacja
ochronna będzie zgodna ze wszystkimi ważnymi normami oraz przepisami.

Właściwości

Zalety

wykonane z ocynkowanego
• Kżeliwa
 omponenty
klasy EN ISO 1461
ocowanie za pomocą śrub zaciskających
• Mz powłoką
antykorozyjną KEE KOAT oraz
zabezpieczeniem gwintu THREDKOAT

• C ertyfikaty TÜV w zakresie wytrzymałości,
jakości produkcji oraz spójności
• Komponenty spełniają normy obciążenia

• Bez spawania
• Bez gwintowania czy nitowania
system, który można dostosować
• Edolastyczny
różnych warunków
iski koszt montażu, ponieważ wystarczy
• Npersonel
bez większych kwalifikacji
• Na życzenie opcjonalne malowanie
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KEE KLAMP, KEE KOAT, THREDKOAT i KEE PROJECTS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kee Safety Limited. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były dokładne,
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