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Specificații tehnice:

Material

Masa

Greutate

Suprafață

Culoare

Sarcină utilă

Transport

Ideal pentru:

Pereți temporari

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Caracteristici

Aplicații

LogisticăConcerte și
evenimente

Logistică

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.

Serviciile noastre

Panourile Systema 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 reduce cheltuielile de 
transport.

Îmbinările solide și tehnica de montare decalată garantează o 
mare stabilitate, indiferent de suprafața solului. Panourile Systema 
de protecție a solului pot fi montate rapid și eficient de o singură 
persoană, fără să necesite utilizarea unor maşini sau utilaje speciale. 
Suplimentar pot fi montate rampe de acces care permit atât 
deplasarea confortabilă a vehiculelor, dar și mersul în siguranță.

Panourile Systema de protecție a solului pot fi instalate și 
demontate cu rapiditate și mare ușurință. Ele pot servi nu doar ca 
simplu protector de pardoseală, ci și ca pardoseală de cort, spațiu 
expozițional, podea mobilă de dans sau ca substructură de scenă. 
Systema este un produs îndrăgit și ca soluție de acces temporar. 
Fie că sunt utilizate în interior sau în zone exterioare, panourile de 
protecție Systema se disting prin robustețea lor, dar și prin ușurința 
deosebită la montaj.

4000 Systema panouri pe camion

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

Negru, gri deschis, gri închis, roșu

Profilată

1,48 kg / Panou 

49,2 cm x 49,2 cm x 3,4 cm

Polipropilenă reciclabilă

Systema

utilizați ca acoperitoare pentru un festival

pot fi așezate pe orice substrat

soluția de acces pentru transportul de camioane

spațiu de stocare temporar - de stocare a containerului


