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Znak słupek 3,5mb fi 60,3 mm z
kotwą i kapturkiem
Cena brutto

215,25 zł

Cena netto

175,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

Słupek 3,5mb fi 60,3mm

Opis produktu
Słupek do znaków drogowych fi 60,3 mm z kotwą i kapturkiem
Znaki drogowe służą zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy na drodze. Słupek do znaków drogowych pozwala na
szybki i bezpieczny montaż znaków, w taki sposób żeby były dobrze widoczne dla uczestników ruchu. Słupek drogowy
dostępny jest w kilku rozmiarach, dzięki czemu można dostosować jego wysokość w zależności od potrzeb.
Dane techniczne słupka:
Średnica zewnętrzna: Ø 60,3 mm
Długość całkowita: 3500 mm / 4200 mm / 4800 mm
Gatunek stali: DX51D + Z275
Rura zabezpieczona powłoką cynku ogniowego o grubości 275 g/m2. ~ 19,5 μm
Kapturek przeciwdeszczowy silikonowy.
Przyspawana kotwa do zabetonowania.

Właściwa długość słupka do znaku drogowego powinna być dobierana wg łącznej długości:
- głębokości zabetonowania słupka,
- dł. 2,2 mb od ziemi do dolnej krawędzi pierwszego znaku/tablicy,
- łącznej wysokości wszystkich montowanych znaków/tablic na słupku.

Długość 3,5 mb dobrana do montażu np:
- pojedynczego znaku drogowego w rozmiarze małym z zachowaniem wysokości skrajni od dolnej krawędzi znaku do gruntu
2,2 mb + wysokość znaku 0,6 m + długość do zabetonowania 0,7m.

Długość 4,2 mb dobrana do montażu np:
- dwóch znaków małych

Długość 4,8 mb dobrana do montażu np:
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- dwóch znaków średnich + tabliczka z tekstem lub odległością np.: T-1, T-2
Na terenie Warszawy, przy zamówieniu znaków powyżej 800 zł, dostawa GRATIS !!
PRODUKT WYSYŁAMY TRANSPORTEM ZEWNĘTRZNYM PO INDYWIDUALNEJ KONSULTACJI I WYCENIE Z KLIENTEM.
Z powodu gabarytowych rozmiarów dostawa kurierem w paczce nie jest możliwa. Produkt można także odebrać
samemu w naszej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wysokość: 3,5 mb , 4,2 mb , 4,8 mb
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