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Aluminiowe elementy
systemów barierek ochronnych

• WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
• LEKKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ
• NIE TRZEBA SPAWAĆ, GWINTOWAĆ ANI NITOWAĆ

Kee Lite®
KEE LITE to aluminiowe komponenty, które oferują elastyczne rozwiązania

praktycznych porad przez telefon lub faksem, a w razie potrzeby może

do budowy systemów barierek ochronnych. Zasada działania jest prosta i

także sprawdzić projekty lub rysunki pod kątem ich zgodności z normami

skuteczna, a dzięki lekkiej konstrukcji stanowi alternatywę dla systemów

bezpieczeństwa. Klientom mającym większe wymagania, oferujemy

barierek.

kompleksowe usługi projektowe i instalacyjne wykonywane przez nasz

Kupując złącza rurowe KEE LITE od firmy Kee Safety, można liczyć

dział KEE PROJECTS, dzięki którym można mieć pewność, że instalacja

na bezkonkurencyjną pomoc techniczną. Nasz dział techniczny udzieli

ochronna będzie zgodna ze wszystkimi ważnymi normami oraz przepisami.

Właściwości

Zalety

wykonane z wysokogatunkowego
• Kstopu
 omponenty
aluminium, krzemu i magnezu
• Odporność na korozję
• Lekkość
• Di 51ostępne dla rozmiarów rur 25, 32, 38
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Bez spawania
Bez gwintowania czy nitowania
Elastyczny system, który można dostosować
do różnych warunków
Niski koszt montażu, ponieważ wystarczy
personel bez większych kwalifikacji
Niewielkie wymagania konserwacyjne
pozwalają zachować koszty utrzymania na
niskim poziomie




Tel: 22 398 30 08
Faks: 22 201 19 42
biuro@keesafety.com
www.keesafety.pl
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