PŁYTY PRZYKRYWCZE

ceny netto loco Gliwice
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
Rozdział 10 ― Roboty ziemne ― § 145.
1.3.:
”Niezależnie od ustawienia balustrad,
o których mowa w ust. 1,
w przypadkach uzasadnionych
względami bezpieczeństwa wykop
należy szczelnie przykryć, w sposób
uniemożliwiający wpadnięcie do
wykopu”
Wyroby OXFORD PLASTICS
umożliwiają szczelne przykrycie
wykopów w sposób uniemożliwiający
wpadnięcie do wykopu.
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PŁYTY DROGOWE
ROAD PLATE

Płyty drogowe ROAD PLATE z tworzywa
sztucznego przeznaczone są do przykrycia
wąskoprzestrzennych wykopów
o maksymalnej szerokości 700mm i stanowią
alternatywę dla ciężkich płyt stalowych
i nietrwałych płyt drewnianych.
Zalety:
• dopuszczalne obciążenie pojazdem
o ciężarze całkowitym 44 tony
• prosty i szybki montaż bez
specjalistycznego sprzętu
• np. dźwigu
• modułowy system ― możliwość
łączenia dowolnej ilości płyt stalowymi
łącznikami
• samoczynnie opadające kołki
zabezpieczające płyty przed
przemieszczeniem
Wymiary płyty ― 1500mm x 500mm
Ciężar płyty ― 44kg
Ceny:
Płyta brzegowa ― 1 600,00 PLN
Płyta środkowa ― 1 200,00 PLN
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PŁYTY PRZYKRYWCZE
ENDURAMAT

EnduraMat to wielofunkcyjne (dwustronne)
maty przeznaczone do ochrony
powierzchni nieutwardzonego gruntu,
terenów zielonych i budowy tymczasowych
dróg dojazdowych, chodników i parkingów.
Zalety:
• prosty i szybki montaż za pomocą
stalowych łączników (jeden człowiek
układa średnio 50m2 mat w 15 min).
• możliwość przejazdu samochodem,
wózkiem widłowym, ciężarówką,
koparką, dźwigiem (ciężar całkowity
do 80 ton) nie powodując trwałych
uszkodzeń nawierzchni chronionej matą.
• maty pozwalają poruszać się pojazdom
po niestabilnym podłożu (błoto, piasek,
łąka)
• antypoślizgowa powierzchnia dla
pieszych i pojazdów.
• łatwość czyszczenia za pomocą szczotki
lub umycia wodą.
Gwarancja ― 10 LAT!
Ciężar 1 szt. 32 kg
Wymiary 1szt. 2440mm x 1220mm x 12mm
Ceny:
Płyta ENDURAMAT
Łącznik klamrowy 		
Łącznik śrubowy 		
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― 880,00 PLN
― 10,00 PLN
― 55,00 PLN

PŁYTY PRZYKRYWCZE
SAFE COVER

Płyty SAFE COVER przeznaczone są do
przykrycia wąskoprzestrzennych wykopów
o maksymalnej szerokości 900mm
wykonanych w chodnikach, parkingach,
terenach zielonych itp.
Zalety:
• szczelne przykrycie wykopu
• dopuszczalne obciążenie ciężarem do
500kg
• antypoślizgowa powierzchnia
• mały ciężar, łatwy montaż
• wykonanie z jednego kawałka materiału
kompozytowego (włókno szklane)
• wyjątkowo sztywna konstrukcja

Wymiary:
SAFE COVER 16/12 ― 1600mm x 1200mm
(33kg)
Cena: 800,00 PLN
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