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Σταθερές µπάρες στάθµευσης ποδηλάτων

Μπάρες στάθµευσης για το κλείδωµα ποδηλάτων αλλά και την προστασία µαθητών στην έξοδο
σχολικών αυλών.
Η στήριξη των ποδηλάτων γίνεται εύκολα σε 3 σηµεία µειώνοντας τον κίνδυνο στραβώµατος της
ρόδας. Ειδικές φλάντζες µε τρύπες επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη στερέωση στο έδαφος.
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FSU2L-10080-4218-GAL
Μεγάλη µπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων
Από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 (7 kg)
∆ιαστάσεις 1000 mm x 800 mm
∆ιαθέσιµη και βαµµένη σε ral χρώµατα

FSU2L-5080-4218-GAL
Μικρή µπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων
Από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 (5 kg)
∆ιαστάσεις 500 mm x 800 mm
∆ιαθέσιµη και βαµµένη σε ral χρώµατα

Τιµή: 50.40 €/τεµ

Τιµή: 46.20 €/τεµ

Χειροκίνητες µπάρες στάθµευσης

Αναδιπλούµενες µπάρες ασφαλείας: Κατασκευασµένες από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα µε
διάµετρο 42 mm και πάχος 1.8 mm, διαµορφωµένο σε σχήµα U ή C.
∆ιατίθενται σε εκδόσεις: µε 2 πόδια για πάρκινγκ µε περιορισµένους χώρους και µε 3 πόδια για
αυξηµένη αντοχή.
Χρησιµοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο πρόσβασης και στάθµευσης οχηµάτων.
Προστατεύουν τους ιδιωτικούς χώρους από παράνοµη είσοδο και στάθµευση οχηµάτων και
ασφαλίζουν έναντι κλοπής το όχηµα σας όταν έχετε παρκάρει.

HSC3L-8050-4218-GAL
Αρθρωτή µπάρα τύπου C µε 3 πόδια
Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ
χαλυβδοσωλήνα Φ42 µε λουκέτο (8 kg)
∆ιαστάσεις 800 mm x 500 mm
∆ιαθέσιµη και βαµµένη σε ral χρώµατα

HSU3L-8050-4218-GAL
Αρθρωτή µπάρα τύπου U µε 3 πόδια
Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ
χαλυβδοσωλήνα Φ42 µε λουκέτο (8 kg)
∆ιαστάσεις 800 mm x 500 mm
∆ιαθέσιµη και βαµµένη σε ral χρώµατα

Τιµή: 73.10 €/τεµ

Τιµή άβαφης: 69.90 €/τεµ
Τιµή βαµµένης: 84.90 €/τεµ

HSC2L-8050-4218-GAL
Αρθρωτή µπάρα τύπου C µε 2 πόδια
Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ
χαλύβδοσωλήνα Φ42 µε λουκέτο (5 kg)
∆ιαστάσεις 800 mm x 500 mm
∆ιαθέσιµη και βαµµένη σε ral χρώµατα

PARK-PB-A
Χειροκίνητη µπάρα πάρκινγκ
τριγωνικού σχήµατος µε κλειδαριά.
∆ιαστάσεις κατεβασµένη: 650x 200x 80mm,
όρθια: 650 x 200 x 400 mm (5 kg)

Τιµή: 39.60 €/τεµ

Τιµή: 49.90 €/τεµ
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Αυτόµατες µπάρες στάθµευσης

•
•
•
•
•
•

PARK-X-BLA-E
Τηλεχειριζόµενη µπάρα στάθµευσης
τύπου X µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία
∆ιαστάσεις: κατεβασµένη 640x146x78mm
και όρθια: 640x146x400mm
2 τηλεχειριστήρια
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε φορτιστή
Βύσµατα στερέωσης
Κλειδί χειροκίνησης
Βάρος 15 kg/τεµ
Τιµή: 229.00 €/τεµ

PARK-L-BLA-D
Τηλεχειριζόµενη µπάρα στάθµευσης
τύπου C µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία
• ∆ιαστάσεις: κατεβασµένη 400x450x85mm
και όρθια: 400x450x400mm
• 2 τηλεχειριστήρια
• Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε φορτιστή
• Βύσµατα στερέωσης
• Κλειδί χειροκίνησης
• Βάρος 15 kg/τεµ

PARK-L-BLA-C
Τηλεχειριζόµενη µπάρα στάθµευσης τύπου C
µε φωτοβολταϊκό συλλέκτη και µπαταρία.
• ∆ιαστάσεις κατεβασµένη: 400x450x85mm
όρθια: 400x450x400mm
• 2 τηλεχειριστήρια
• Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε φορτιστή
• Φωτοβολταϊκός συλλέκτης
• Βύσµατα στερέωσης
• Κλειδί χειροκίνησης
• Βάρος 15 kg/τεµ
Τιµή: 369.00 €/τεµ

PARK-TR-BLA
Πρόσθετο τηλεχειριστήριο
Για ηλεκτρικές µπάρες στάθµευσης
PARK-L-BLA-D και PARK-L-BLA-C

Τιµή: 239.00 €/τεµ
Τιµή: 14.90 €/τεµ
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Οι αυτόµατες µπάρες στάθµευσης προφυλάσσουν τους ιδιωτικούς χώρους από παράνοµο
παρκάρισµα. Η λειτουργία τους γίνεται µε τηλεχειρισµό, ενώ δεν απαιτείται παροχή ρεύµατος για
την εγκατάστασή τους, αφού εργάζονται µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία ή µε φωτοβολταϊκό
συλλέκτη.
Μαζί παραδίδονται 2 τηλεχειριστήρια και φορτιστής για την µπαταρία καθώς και κλειδί
αποσύµπλεξης και όλα τα υλικά στερέωσης.
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Λάστιχα προστασίας τοίχων
Για βιοµηχανίες, αποθήκες και γκαράζ

Λάστιχο από τεχνητό καουτσούκ - δέχεται µικροκτυπήµατα προστατεύοντας ταυτόχρονα τα
δοµικά στοιχεία και τα διερχόµενα οχήµατα από ζηµιές.
Το κίτρινο και µαύρο χρώµα τους τα κάνει ευδιάκριτα από απόσταση προλαµβάνοντας µε τον
τρόπο αυτό τα ατυχήµατα.
Πολύ χρήσιµο στην βιοµηχανία όπου τα κλάρκ συνήθως κτυπούν και καταστρέφουν τις κολώνες
και τους τοίχους των βιοµηχανικών κτιρίων και αποθηκών, ιδιαίτερα στις αποβάθρες φορτώσεων.

PARK-WP-4
Επίτοιχο λάστιχο απλό
Για να περιορίζονται οι ζηµιές στα οχήµατα από µικροκτυπήµατα
σε τοίχους αποθηκών και γκαράζ.
∆ιαστάσεις 1000mm x 160mm x 50mm (5 kg)
Τιµή: 19.90 €/τεµ
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Λάστιχα προστασίας γωνιών
Προστασία του αυτοκινήτου από κτυπήµατα σε κολώνες

Γωνιά κατασκευασµένη από τεχνητό καουτσούκ - δέχεται µικροκτυπήµατα προστατεύοντας
ταυτόχρονα τα δοµικά στοιχεία και τα διερχόµενα οχήµατα από ζηµιές.
Εκτείνεται σε ύψος 80 εκατοστά από το έδαφος ώστε να καλύπτει αποτελεσµατικά την περιοχή
που συνήθως γίνονται τα µικροτρακαρίσµατα.
Στην περίπτωση που υπάρχουν κολώνες µε ορθογωνική διατοµή τοποθετούνται συνήθως 4
τεµάχια (ένα σε κάθε γωνία της κολώνας) για αποτελεσµατικότερη προστασία.

PARK-DH-130
Γωνιά προστασίας
πάχους 10mm
Eνισχυµένη γωνιά, από
λάστιχο 800mm x 100mm x
10mm (2.2 kg)

PARK-DH-128
Γωνιά προστασίας
µε στρογγυλεµένη ακµή
Για µεγαλύτερη απόσβεση
στα κτυπήµατα,από λάστιχο
800mm x 120mm x 20mm
(2.5 kg)

PARK-DH-131
Γωνιά προστασίας
πάχους 8mm
Aπλή γωνιά, από λάστιχο
800mm x 100mm x 8mm
(1.8 kg)

Τιµή: 9.90 €/τεµ

Τιµή: 13.90 €/τεµ

Τιµή: 7.90 €/τεµ
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Ελαστικές σφήνες τροχών

Ακινητοποιούν τα οχήµατα σε αποβάθρες αποθηκών για να γίνονται µε ασφάλεια οι εργασίες
φορτο-εκφόρτωσης αποκλείοντας την περίπτωση να ξεκινήσει αθέλητα κάποιο όχηµα.
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PARK-DH-WC-1
Σφήνα οχηµάτων ενισχυµένη
∆ιαστάσεις 290mm x 190mm x 160mm
(3,5 kg)

PARK-DH-WC-2
Σφήνα οχηµάτων απλή
∆ιαστάσεις 200mm x 150mm x 120mm
(2 kg)

Τιµή: 19.90 €/τεµ

Τιµή: 9.90 €/τεµ

Στοπ τροχών
Για εύκολο και γρήγορο παρκάρισµα µε ασφάλεια

Τοποθετούνται σε θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτων για να προστατεύουν τα σταθµευµένα οχήµατα
από µικροσυγκρούσεις κατά το παρκάρισµα. Η στερέωσή τους γίνεται σε τέτοιο σηµείο ώστε οι
ρόδες του αυτοκινήτου να βρίσκουν πάνω τους πριν αυτό κτυπήσει σε παρακείµενα εµπόδια
(τοίχους, κολώνες, άλλα σταθµευµένα αυτοκίνητα κ.λπ.)

PARK-DH-221
Στοπ τροχού
µονό ενισχυµένο
600 x 160 x 100mm (7 kg)

PARK-DH-225
Στοπ τροχού
µονό ανακλαστικό
600 x 120 x 100mm (5 kg)

PARK-DH-223
Στοπ τροχού
µονό απλό
500 x 160 x 100mm (5 kg)

Τιµή: 16.90 €/τεµ

Τιµή: 16.90 €/τεµ

Τιµή: 13.90 €/τεµ

PARK-DH-PB-2
Στοπ τροχών µεγάλο απλό
1830mm x 150mm x 100mm (16 kg)

PARK-DH-PB-3
Στοπ τροχών µεγάλο ανακλαστικό
2000mm x 150mm x 100mm (17 kg)

Τιµή: 54.90 €/τεµ

Τιµή: 59.90 €/τεµ

9

Επιδαπέδια κανάλια δρόµου

Επιτρέπουν το προσωρινό πέρασµα διαφόρων δικτύων (όπως νερού, αέρα, τηλεφωνίας
κ.λπ.) από την µία µεριά του δρόµου στην απέναντι χωρίς να εµποδίζει την διέλευση πεζών και
αυτοκινήτων πάνω από αυτά. Πολύ χρήσιµο σε διοργανωτές εκδηλώσεων (συναυλίες, δηµόσιες
οµιλίες, εορταστικά γεγονότα κ.λπ.) και εργαζόµενους σε εγκατστάσεις σε κτίρια.

PARK-DH-HR-1
Επιδαπέδιο ευθύγραµµο κανάλι
δρόµου 2 αγωγών
Για τη διέλευση 2 αγωγών. Εξωτερικές
διαστάσεις: 500 x 305 x 50mm (5 kg/τεµ)

PARK-DH-HR-2
Επιδαπέδιο γωνιακό κανάλι
δρόµου 2 αγωγών
Για την διέλευση 2 αγωγών. Εξωτερικές
διαστάσεις: 500 x 395 x 50mm (3.5 kg/τεµ)

Τιµή: 29.90 €/τεµ

Τιµή: 29.90 €/τεµ

PARK-DH-CP-3
Επιδαπέδιο κανάλι 5 αγωγών
Εξωτερικές διαστάσεις 900 x 550 x 50mm (16 kg/τεµ)
Έχουν εσωτερικά 5 διελεύσεις Φ38mm η καθεµία. Μετά την χρήση τους µεταφέρονται εύκολα
Τιµή: 75.00 €/τεµ
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Σαµαράκια δρόµων
Για µείωση της ταχύτητας και ασφαλή ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων

Αναγκάζουν τους οδηγούς αυτοκινήτων να µειώσουν την ταχύτητά τους προκειµένου να
περάσουν µε ασφάλεια οι πεζοί από διαβάσεις κοντά στις οποίες συνήθως τοποθετούνται.

PARK-DH-210-MY Μεσαίο κοµµάτι κίτρινο
PARK-DH-210-MB Μεσαίο κοµµάτι µαύρο

PARK-DH-215-M Μεσαίο κοµµάτι
(µαύρο και κίτρινο)

∆ιαστάσεις 500x250x υψ35mm (4 kg)

∆ιαστάσεις 500x350x υψ50mm (8 kg)

Τιµή: 9.90 €/τεµ

Τιµή: 14.80 €/τεµ

PARK-DH-210-EY Ακραίο κοµµάτι κίτρινο
PARK-DH-210-EB Ακραίο κοµµάτι µαύρο

PARK-DH-215-EY Ακραίο κοµµάτι κίτρινο
PARK-DH-215-EB Ακραίο κοµµάτι µαύρο

∆ιαστάσεις 250x250x υψ35mm (1.8 kg)

∆ιαστάσεις 250x350x υψ50mm (4 kg)

Τιµή: 4.90 €/τεµ

Τιµή: 7.50 €/τεµ
PARK-DH-SP-6
Μακρύ σαµαράκι µε κανάλια µεσαίο κοµµάτι
∆ιαστάσεις 1830x300x50mm (23 kg)
Τιµή: 79.90 €/τεµ

Εσωτερικά έχει
χώρο για διέλευση
2 αγωγών

PARK-DH-SP-6
Μακρύ σαµαράκι ακριανό κοµµάτι
∆ιαστάσεις 190x300x50mm (1.5 kg)
Τιµή: 7.90 €/τεµ
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Κολωνάκια σήµανσης
Για οριοθέτηση δρόµων, τεχνικών έργων και χώρων στάθµευσης

Κατάλληλα για σήµανση επικίνδυνων σηµείων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων σε
δρόµους και πεζοδρόµια ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα οι διερχόµενοι καθώς και οριοθέτηση
απότοµων ή κλειστών στροφών όπου δεν πρέπει να παρκάρουν αυτοκίνητα καθώς διέρχονται
από εκεί µεγάλα οχήµατα (λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.)
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PARK-GC-1
Μεγάλη κολώνα µε λαστιχένια βαριά βάση
Με θέση για πλαστική αλυσίδα PARK-CH-1
Με ύψος 1150 mm, διάµετρο 100 mm και
διάµετρο βάσης 400 mm. Μένει στην θέση της
χωρίς να χρειάζεται βίδωµα στο έδαφος (8,5 kg)

PARK-CH-1
Πλαστική αλυσίδα
Συνδέει µεταξύ τους κολώνες τύπου PARKGC-1 και οριοθετεί ιδιωτικούς χώρους

Τιµή: 26.90 €/τεµ

Τιµή: 1.90 €/m

PARK-DH-FP-1-45
Εύκαµπτο κολωνάκι απλό 45cm
Ύψους 450 mm και διαµέτρου 80 mm (0.9 kg)

PARK-DH-FP-1-80
Εύκαµπτο κολωνάκι απλό 80cm
Ύψους 800 mm και διαµέτρου 80 mm (1,2 kg)

Τιµή: 14.90 €/τεµ

Τιµή: 19.90 €/τεµ

PARK-B-B-1
Πλαστικό Λάµδα στάθµευσης
Για τοποθέτηση έξω από
θέσεις στάθµευσης καταστηµάτων (1 kg)

PARK-DH-FP-1-N
Εύκαµπτο κολωνάκι ενισχυµένο 80cm
Ύψους 800 mm και διαµέτρου 80 mm µε ειδική
βάση 200 mm για επαναφορά µετά από
κτυπήµατα (2,2 kg)

Τιµή: 14.90 €/τεµ

Τιµή: 26.90 €/τεµ

Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδροµίων

Σταθερά ή αφαιρούµενα µε κλειδί µεταλλικά κολωνάκια πεζοδροµίων.
Προστατεύουν τους πεζούς ενώ επιτρέπουν τη διέλευση οχηµάτων για
τροφοδοσία καταστηµάτων. Έχουν στην κορυφή τους κρίκο για αλυσίδα ή
σκοινί.

PARK-SB-F
Μεταλλικό κολωνάκι σταθερό
Προστατευτικό πεζοδροµίων µε διαστάσεις
Φ100x500mm (3 kg)

PARK-SB-M
Μεταλλικό κολωνάκι αφαιρούµενο µε κλειδί
Για διέλευση οχηµάτων σε προστατευόµενες
περιοχές. ∆ιαστάσεις Φ100x500mm (3 kg)

Τιµή: 29.90 €/τεµ

Τιµή: 49.90 €/τεµ
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Κώνοι σήµανσης
Για οριοθέτηση δρόµων, τεχνικών έργων και χώρων στάθµευσης

Οι κώνοι µπορούν να τα χρησιµοποιηθούν σε πολλές εφαρµογές:
➢για την επισήµανση επικίνδυνων σηµείων στο οδόστρωµα και την εκτέλεση τεχνικών έργων.
➢οριοθέτηση χώρων όπου απαγορεύεται να παρκάρουν αυτοκίνητα.
➢ για περίπτωση αναγκαστικής στάσης στο δρόµο ώστε να ειδοποιούνται τα άλλα αυτοκίνητα.

PARK-DH-PE-7
Πλαστικός κώνος απλός ύψους 50 cm
(0.7 kg)
Τιµή: 4.90 €/τεµ

Τιµή: 6.90 €/τεµ

PARK-DH-PE-1
Πλαστικός κώνος ύψους 50 cm
µε βαριά λαστιχένια βάση (2 kg)

PARK-DH-PE-2
Πλαστικός κώνος ύψους 75 cm µε
βαριά λαστιχένια βάση (3,3 kg)

Τιµή: 6.90 €/τεµ

Τιµή: 8.90 €/τεµ

PARK-RTC-45
Τηλεσκοπικός κώνος ύψους 45 cm
Mε ενσωµατωµένο λαµπάκι και µπαταρία
(1kg)

PARK-RTC-55
Τηλεσκοπικός κώνος ύψους 55 cm
Mε ενσωµατωµένο λαµπάκι και µπαταρία
(1,5 kg)

Τιµή: 15.90 €/τεµ
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PARK-DH-LZ-1
Ελαστικός κώνος ύψους 50 cm
Επιστρέφουν στο σχήµα τους ακόµα και αν
πατηθούν από αυτοκίνητα (2 kg)

Τιµή: 19.90 €/τεµ

Κυρτοί καθρέπτες ασφαλείας
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι βρίσκεται πίσω από την επόµενη κλειστή στροφή

Χρησιµοποιούνται τόσο στην κυκλοφορία για µείωση των κινδύνων σε σηµεία µε περιορισµένη
ορατότητα, όσο και σε χώρους καταστηµάτων για ευκολότερη εποπτεία του χώρου ώστε να
αποφεύγονται οι µικροκλοπές εµπορευµάτων.
∆ιαθέτουν ρυθµιζόµενη βάση για στερέωση σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες και ρύθµιση
του πεδίου που καλύπτουν

PARK-CM-30
Καθρέπτης ασφαλείας µε
διάµετρο 30cm (0.8 kg)

PARK-CM-45
Καθρέπτης ασφαλείας µε
διάµετρο 45cm (2.5 kg)

Τιµή: 39.90 €/τεµ

Τιµή: 59.90 €/τεµ

PARK-CM-60
Καθρέπτης ασφαλείας µε
διάµετρο 60cm (3 kg)

PARK-CM-80
Καθρέπτης ασφαλείας µε
διάµετρο 80cm (7.5 kg)

Τιµή: 69.90 €/τεµ

Τιµή: 99.90 €/τεµ
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Ράµπες πεζοδροµίων από ελαστικό
∆ιευκολύνουν την πρόσβαση τροχοφόρων στα πεζοδρόµια

Μπορεί να καλύψει τη συνηθισµένη διαφορά
ύψους του επιπέδου του δρόµου από το
πεζοδρόµιο. Είναι φτιαγµένο από ένα συµπαγές
κοµµάτι
ελαστικού
κατάλληλο
για
φορτίο
οποιουδήποτε αυτοκινήτου.
Έχει αντιολισθητική χάραξη στην επιφάνειά του
για καλύτερη πρόσφυση των τροχών
του
αυτοκινήτου.
Καταργεί την ανάγκη για τις πολυδάπανες ράµπες
από µπετόν που συνήθως κατασκευάζονταν µέχρι
σήµερα µπροστά από εισόδους αυλοπορτών και
γκαραζοπορτών.
Οι µεγάλες διαστάσεις του εξασφαλίζουν ότι ο τροχός του αυτοκινήτου θα βρεθεί εύκολα πάνω
του χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
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PARK-DH-UP-5
Ράµπα απλή 14cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόµου µε πεζοδρόµιο 14cm
500 × 300 × υψ140 mm (15 kg)

PARK-DH-UP-4
Ράµπα απλή 11cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόµου µε πεζοδρόµιο 11cm
480 × 300 × υψ110 mm (13 kg)

Τιµή: 44.90 €/τεµ

Τιµή: 35.90 €/τεµ

PARK-DH-UP-1M
Ράµπα χρωµατιστή 10cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόµου µε πεζοδρόµιο 10cm
600 × 300 × υψ100mm
(11 kg)

PARK-DH-UP-2M
Ράµπα χρωµατιστή 15cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόµου µε πεζοδρόµιο 15cm
600 × 360 × υψ150mm
(16 kg)

PARK-DH-UP-3M
Ράµπα χρωµατιστή 20cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόµου µε πεζοδρόµιο 20cm
600 × 450 × υψ200mm
(30 kg)

Τιµή: 29.90 €/τεµ

Τιµή: 49.90 €/τεµ

Τιµή: 89.90 €/τεµ

PARK-DH-UP-1E
Ακριανό τµήµα ράµπας
χρωµατιστής 10cm
300 × 300 × υψ100mm
(3.5 kg)

PARK-DH-UP-2E
Ακριανό τµήµα ράµπας
χρωµατιστής 15cm
360 × 360 × υψ150mm
(6 kg)

Τιµή: 19.90 €/τεµ

Τιµή: 29.90 €/τεµ

PARK-DH-UP-3E
Ακριανό τµήµα
ράµπας χρωµατιστής
20cm 450 × 450 ×
υψ200mm
(14 kg)
Τιµή: 39.90 €/τεµ

Τα οµαλά τελειώµατα στις άκρες και η ποικιλία διαστάσεων και σχεδίων είναι βέβαιο ότι θα
καλύψουν µε ασφάλεια και αισθητική κάθε σας ανάγκη σε ράµπες πεζοδροµίων.
Υπάρχει η δυνατότητα τα νερά να περνούνε από το κάτω µέρος ώστε να αποτρέπεται η
δηµιουργία µικρών λιµνών.
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Τέντες αυτοκινήτων
για προστασία από τον ήλιο και την βροχή

Τέντα κατάλληλη για parking αυτοκινήτου καθώς και για υπαίθριες εκδηλώσεις. Έχει πολύ
εύκολη εγκατάσταση και οικονοµική τιµή. Αποτελείται από σωλήνες Φ38 και οροφή από pvc.
Αποτελεί την καλύτερη και πιο προσιτή προστασία για το αυτοκίνητό ή το σκάφος σας τόσο το
χειµώνα όσο και το καλοκαίρι.

PARK-C-P-01
Τέντα αυτοκινήτου 3 x 6 µέτρα (36 kg)
Τιµή: 199 €/τεµ
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Ελαστικό αντιολισθητικό οδόστρωµα
∆ιευκολύνουν την πρόσβαση τροχοφόρων σε απότοµες ράµπες

Τοποθετούνται σε απότοµες ράµπες που συνήθως υπάρχουν σε εισόδους γκαράζ και πάρκινγκ
για να αυξήσουν την πρόσφυση και να µειώσουν τον θόρυβο.
Κατάλληλο για επαγγελµατικά πάρκινγκ αλλά και γενικότερα για κάθε υπόγειο γκαράζ µε απότοµη
κλίση που δυσκολεύει την πρόσβαση πεζών και οδηγών.

PARK-R-B-1
Αντιολισθητικός τάπητας
∆ιαστάσεις: 1000mm x 1000mm x 50mm
(20 kg)
Τιµή: 59.90 €/τεµ
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Πατάκια αυτοκινήτων
Πατάκια χιονιού

Ειδικά πατάκια που σας βοηθούν να ξεκολλήσετε από χιόνι ή πάγο. Όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
µπορείτε να τα αποθηκεύετε εύκολα στο πάτωµα του αυτοκινήτου σας.

PARK-DH-TMAT
Πατάκι χιονιού (2 kg/τεµ)
Τιµή: 27.00 €/τεµ

Κοινά πατάκια αυτοκινήτου
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BRM-2101
Σετ 4 τεµάχια µαύρα πατάκια
αυτοκινήτου από λάστιχο.
Τα 2 µπροστινά µε διαστάσεις 690×450 mm και
2 πίσω µε διαστάσεις 450×430 mm (4 kg/σετ)

BRM-2301
Σετ 4 τεµάχια µαύρα πατάκια
αυτοκινήτου από λάστιχο µε µοκέτα.
Τα 2 µπροστινά µε διαστάσεις 690×450mm και
2 πίσω µε διαστάσεις 450×430 mm (4kg/σετ)

Τιµή: 13.30 €/σετ

Τιµή: 17.40 €/σετ

Άλλα προϊόντα
ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ
PARK-DH-SP-1M - Πλατύ σαµαράκι µεσαίο κοντό
∆ιαστάσεις 480x610x32mm (9,5kg)
PARK-DH-SP-1E - Πλατύ σαµαράκι ακριανό κοντό
∆ιαστάσεις 200x610x32mm (3 kg)
PARK-DH-SP-2M - Πλατύ σαµαράκι µεσαίο ψηλό
∆ιαστάσεις 500x900x50mm (17 kg)
PARK-DH-SP-2E - Πλατύ σαµαράκι ακριανό ψηλό
∆ιαστάσεις 200x900x50mm (6,5 kg)
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
PARK-DH-SP-3MΥ -Κίτρινο σαµαράκι πολύ κοντό
∆ιαστάσεις 500x100x15mm (1 kg)
PARK-DH-SP-3MΒ -Μαύρο σαµαράκι πολύ κοντό
∆ιαστάσεις 500x100x15mm (1 kg)
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
PARK-DH-SP-4LEC – Αριστερό τµήµα
∆ιαστάσεις 1000x900x65mm (45kg)
PARK-DH-SP-4MIS – Μεσαίο τµήµα
∆ιαστάσεις 1000x900x65mm (50kg)
PARK-DH-SP-4REC – ∆εξιό τµήµα
∆ιαστάσεις 1000x900x65mm (45kg)
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
PARK-DH-TC-45 – Κώνος 450mm
∆ιαστάσεις βάσης 270x270 (1,5kg)
PARK-DH-TC-70 – Κώνος 700mm
∆ιαστάσεις βάσης 350x350 (3,1kg)
PARK-DH-TC-90 – Κώνος 900mm
∆ιαστάσεις βάσης 360x360 (4,5kg)
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
PARK-FL-PR-45
Κάλυµµα καλωδίων πατώµατος. Προστατεύει τους
πεζούς από καλώδια που υπάρχουν στο πάτωµα (σε
γραφεία, γκαράζ κλπ). ∆ηµιουργούνται διάφορα µήκη
µε τη βοήθεια του ειδικού Τ συνδέσµου. Επιτρέπει τη
δίοδο σωλήνα διαστάσεων 40mm x 13mm.
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
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ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
PARK-DH-DE-8 – Τριγωνικό κολωνάκι
Ύψος: 1250mm – Πλάτος 120mm - Πάχος 3mm
PARK-DH-DE-9 – Εύκαµπτο κολωνάκι κοντό
Ύψος: 1100mm – Πλάτος 105mm - Πάχος 3,5mm
PARK-DH-DE-10 – Εύκαµπτο κολωνάκι ψηλό
Ύψος: 1300mm – Πλάτος 120mm - Πάχος 3,5mm
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
PARK-DH-DE-1 – Τραπεζοειδές ανακλαστικό
∆ιαστάσεις: 120x50x70mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
PARK-DH-DE-3 – ∆ιπλό ανακλαστικό
∆ιαστάσεις: 180x46x25mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
PARK-DH-DE-5 – Πλαστικό ανακλαστικό
∆ιαστάσεις: 180x46mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ
PARK-DH-DE-2 – Τραπεζοειδές ανακλαστικό
∆ιαστάσεις: 120x50x70mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
PARK-DH-DE-4 – Απλό ανακλαστικό
∆ιαστάσεις: 180x46mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
PARK-DH-DE-6 – Κυκλικό ανακλαστικό
∆ιάµετρος: 180x85mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
PARK-DH-RS-1 – Πλαστικό ανακλαστικό
∆ιαστάσεις: 100x100x20mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
PARK-DH-RS-2 – Αλουµινένιο απλό µε πείρο
∆ιαστάσεις: 100x100x70mm – Πείρος 50mm
PARK-DH RS-3 – Αλουµινένιο µε
∆ιάµετρος: 180x85mm – Χρώµα: Κίτρινο, λευκό
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
PARK-DH-RS-5 – Φωτοβολταϊκά
λαµπάκια ασφαλείας οδοστρώµατος
∆ιαστάσεις: 108x100x23mm – Βάρος 305g
Ηλιακός συλλέκτης 3V, 75mA, µπαταρία 1200mAh,
πηγή φωτός 6 LED, αυτονοµία 108 ώρες
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
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Υ∆ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
PARK-WB-1 – Υδατοφράκτης απλός
Μήκος: 600mm – Πάχος: 430mm – Ύψος: 600mm
PARK-WB-2 – Υδατοφράκτης µεγάλος
Μήκος: 1000mm – Πάχος: 500mm – Ύψος: 800mm
PARK-WB-4 – Πλαστικό στηθαίο
Μήκος: 1700mm – Πάχος: 500mm – Ύψος: 700mm
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ

PARK-Ρ43-1 – Μεσαίο τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 175mm
PARK-Ρ43-2 – Ακριανό τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 120mm
PARK-Ρ50-1 – Μεσαίο τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 185mm
PARK-Ρ50-2 – Ακριανό τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 130mm
PARK-Ρ60-1 – Μεσαίο τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 215mm
PARK-Ρ60-2 – Ακριανό τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 150mm
PARK-Ρ75-1 – Μεσαίο τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 235mm
PARK-Ρ75-2 – Ακριανό τµήµα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 170mm
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΑ (ΣΤΡΩΜΑΤΣΑ) και ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

PARK-DA-300 – Μήκος: 1000mm – Πλάτος: 600mm – Πάχος: 300mm
PARK-D-200 – Μήκος: 900mm – Πλάτος: 200mm – Πάχος: 200mm
PARK-DΗ-DH-3 – Μήκος: 330mm – Πλάτος: 300mm – Πάχος: 100mm
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΜΠΑΡΕΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
PARK-RNA-2G Σταντ ποδηλάτων ελικοειδές
από γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη σωλήνα
Μήκος: 760mm – ∆ιάµετρος: 760mm
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
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Όλα τα προϊόντα για την οδική σήµανση και ασφάλεια του πάρκινγκ από µια πηγή

• Κολωνάκια και κώνοι όλων των τύπων από πλαστικό ή λάστιχο
• Σαµαράκια δρόµων σε ποικιλία διαστάσεων
• Μεταλλικές αναδιπλούµενες µπάρες και αφαιρούµενα κολωνάκια για την φύλαξη ιδιωτικών θέσεων
στάθµευσης
• Μεταλλικές σταθερές µπάρες και κολωνάκια για την προστασία πεζών από αυτοκίνητα
• Μεταλλικές σταθερές µπάρες για πάρκινγκ και κλείδωµα ποδηλάτων
• Ράµπες από λάστιχο για εύκολη πρόσβαση στα πεζοδρόµια
• Ελαστικοί προστατευτικοί αποσβεστήρες µικροσυγκρούσεων για κολώνες και τοίχους
• Κυρτοί καθρέπτες για εξωτερική ή εσωτερική χρήση
• Πλαστικά διαχωριστικά δρόµων
• Ελαστικοί αποσβεστήρες συγκρούσεων για οχήµατα σε αποθήκες και πλοία σε προβλήτες
• Ελαστικά πατάκια αυτοκινήτων
• Στόπ τροχών για γρήγορο και ασφαλές παρκάρισµα
• Πλαστικά επιδαπέδια προστατευτικά σωλήνων για γρήγορη διέλευση δικτύων χωρίς εµπόδια στην
κίνηση πεζών και οχηµάτων
• Πλαστικές µπαριέρες για δρόµους και εκτέλεση τεχνικών έργων
• Τηλεχειριζόµενες µπάρες πάρκινγκ µε µπαταρία ή φωτοβολταϊκό στοιχείο
Οι προδιαγραφές του καταλόγου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Αποστολή τιµοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας,
άµεσα µε την συµπλήρωση της φόρµας επικοινωνίας.
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