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Specificații tehnice:

Ideal pentru:

Pereți temporari

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Aplicații

LogisticăConcerte și
evenimente

Logistică

Caracteristici

Serviciile noastre
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.

Panourile Remopla sunt mai ușor de transportat decât majoritatea 
plăcilor stradale de uz temporar. Astfel, pe camion sau în container 
pot fi încărcate mai multe plăci, ceea ce duce la reducerea 
cheltuielilor de transport.

Sistemul Remopla are la bază îmbinarea plăcilor confecționate din 
pvc reciclat cu stabilizatori UV. Suprafața profilată oferă stabilitate 
perfectă. Montate pe substraturi plane, panourile Remopla formează 
o suprafață unitară, de-sine-stătătoare. Panourile Remopla cântăresc 
doar 10,2 kg și pot fi montate cu ușurință de mână, de o singură 
persoană, fără a necesita scule și unelte.

Panourile Remopla sunt potrivite pentru montarea rapidă și sigură a 
drumurilor provizorii, a căilor de acces și altor amenajări pe terenuri 
plane. În plus, panourile Remopla pot fi utilizate și ca o substructură 
pentru scene, ca trotuare temporare, chiar și în condiții de trafic 
pietonal ridicat. Panourile Remopla sunt robuste, foarte rezistente 
și, prin urmare, sunt ideale pentru utilizarea pe pajiști, pietriș și piatră 
cubică. Profilul de suprafață al panourilor Remopla asigură rezistența 
la alunecare.

Transport

Sarcină utilă

Culoare

Suprafață

Greutate

Masa

Material

2000 Remopla Panouri pe camion

Aproximativ 130 t/m² (în funcție de teren)

Negru

Profilată

10,2 kg / Panou

80 cm x 60 cm x 2,2 cm

PVC moale reciclat cu stabilizatori UV /
Clasa B1 greu inflamabil

Remopla

în spatele scenei de festivaluri

spațiul logistic - Camp-Building

eveniment la un festival public

logistică - drum de acces temporar


