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Specificații tehnice:

Material

Masa

Greutate

Suprafață

Culoare

Sarcină utilă

Transport

Ideal pentru:

Energie
eoliană

Construcții
de conducte

Construcții rutiere / 
Căi de acces

Concerte și
evenimente

Pereți temporari

Logistică

Aplicații

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Serviciile noastre

Caracteristici

Panourile noastre sunt mai ușor de transportat asigurand o 
manipulare rapida si eficienta. Un numar mare de placi pot fi 
încărcate în camioane sau containere, ceea ce reduce costurile de 
transport.

Prin conectarea panourilor individuale se creează o platformă unitară 
sigură, care evită dislocarea și miscarea panourilor. Acest lucru 
asigură o tracțiune optimă chiar și în timpul operării cu utilaje grele. 
În experiența pe care am câștigat-o în multe proiecte din industria 
construcțiilor și a evenimentelor, produsele noastre s-au dovedit a fi 
foarte rezistente, functionand la incarcari de până la 80 de tone fără 
probleme. Încercați-le!

Panourile de protecție a solului oferă o suprafata optimă atat pentru 
caile de acces sau ca pavaj de bază pentru construcțile scenelor, 
folosite la concerte și evenimente sportive cat și pentru protectia 
gazonului. Alte aplicații sunt utilizarea ca pasaje de acces și zone 
pietonale, zone de expunere a corturilor, rute de aprovizionare sau 
platforme de lucru. În funcție de natura solului, plăcile pot fi de 
asemenea utilizate ca drumuri de acces temporar sau pentru parcuri 
auto pentru autovehicule până la 12 tone de încărcare pe roți.

În principiu, produsele și serviciile noastre sunt disponibile pe bază de 
închiriere din depozit, putând fi preluate direct de către client sau sub 
forma unor servicii suplimentare incluse, adică transport, montare și 
dezasamblare conform planului prestabilit și curăţenia finală. După 
caz, acestea pot fi și achiziţionate de către client. Cu mare plăcere vă 
trimitem o ofertă individuală, neangajantă și gratuită.

600 eMAT Panouri pe camion

Aproximativ 80 to./m² (în funcție de teren)

Negru

Profilată

35 kg / Panou

241 cm x 120 cm x 1,2 cm

PE rezistent la rupere

eMAT

trotuare temporare-pietoni

drumuri de acces - exploatare

protectie gazon - parcare

protectie gazon - parcare

Logistică


