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О КОМПАНІЇ
Що володіє більш ніж 50-річним досвідом  
у виробництві та спеціалізованою командою 
з досліджень і розробок. Компанія JSP надає 
своїм клієнтам і, в кінцевому рахунку, клієнтам 
своїх клієнтів, чудову продукцію та рішення  
з додатковими позитивними характеристиками 
завдяки їх орієнтованості на ринок і кращому 
в своєму класі виробництву.

JSP — це надійний вибір для якісних виробів, 
призначених для забезпечення безпеки 
дорожнього руху, це віддана своїй справі 
команда, орієнтована на найвищу якість, 
що реагує на індивідуальні запити, 
прислухається до своїх клієнтів і незмінно 
виконує свої обіцянки.
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Огородження типу Frontier® витримує швидкість вітру понад 
50 миль на годину. Ті огородження, що стоять попереду 
згинаються під дією вітру, але, що важливо, не падають.

Дим використовується для контролю повітряного потоку,  
що дозволяє забезпечити максимальний рух повітря навколо 
огородження.

Команда JSP R&D працює з інженерами-випробувачами Mira, 
записуючи дані про експлуатаційні характеристики.

8    
Single Standard Foot with 4 

Surefoot Bloc 2 at Front and 2 

at Rear, with Surefoot Bloc on 
4 Poles Short 51.0 0035

11:43
11:44

9

Single Standard Foot 
with 2 Surefoot Bloc 
on 4 Poles Short

34.0 0039
11:59

12:01

10

Single Standard Foot with 4 

Surefoot Bloc 2 at Front and 2 

at Rear, with Surefoot Bloc on 
4 Poles Short 51.0 0040

12:08
12:06

11    

Twin Standard Foot Cross
Poles Short 

32.5 0047
12.36

12.37

12    

Twin Standard Foot Cross
Poles Short with 8 

Surefoot Blocs (all feet) 54.0 0048
13:19

13.22

13

2 x Champion 1.5 - 
2 Joined Sides with Feet 

17.5 0030
11:08

11:09

14

2 x Champion 1.5 - 

2 Joined Sides with Feet and 3 

Surefoot Bloc and 6 Poles Short 36.0 0031
11:11

11:12

15

Single Standard Foot with 2 

Surefoot Bloc and 4 Poles Short 38.0 0033
11:32

11:35

1    

Single Anti-Trip
19.0 0012

09:28
09.28

2    
Single Standard Foot with 

2 Surefoot Bloc, 4 Poles Short with Correx Sign 34.0 0014
09:34
09.34

3    
Single Standard Foot with 

2 Surefoot Bloc on Front Only 32.0 0017
09:42
09.43

4

Single Standard Foot with 
4 Surefoot Bloc on Front and Rear 36.5 0018

09:46
09:465

Single Standard Foot with 
4 Surefoot Bloc on Front and Rear 
with Surefoot Bloc 4 Poles Short 47.0 0019

09:50
09.526

Five Standard Foot, 2 Front Facing 
and 3 in T-Off Position 37.0 0021

10:06
10:077

Single Standard Foot with 2 
Surefoot Bloc and 4 Poles Short 38.0 0033

11:32
11:35
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Test Objective/Method/Specification No.

The objective of this test was to test a series of items designed by 
JSP and to determine the maximum airspeed at which these items 
remained stable.
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JSP співпрацювала з MIRA, «єдиною  
в Великій Британії аеродинамічною трубою  
для повномасштабних випробувань»,  
для тестування і подальшої розробки своєї продукції  
з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Перелік правил безпеки на вуличних та дорожніх роботах вимагає, 
щоб огородження витримували вплив вітру класу C і класу BS8442. 
Працюючи з MIRA, ми змогли задовольнити ці вимоги і в деяких 
випадках перевершити їх. Це також надало нам вихідні дані і розуміння 
для розробки нових виробів, призначених для забезпечення 
максимально можливої вітростійкості. Ми розробили два продукти,  
які можуть застосовуватися разом з нашим огородженням – SurePole™ 
і SureFoot Bloc™. 

Див. наступну сторінку для отримання додаткової інформації про SurePole™ і SureFoot Bloc™.



ВИКОРИСТАННЯ 
ПІСКУ БІЛЬШЕ 

НЕ ПОТРІБНО.

ВІТРОВА СТІЙКІСТЬ  Ефективність огороджень типу Frontier® і Titan® з блоками SureFoot Bloc™ і SurePole™

ТРИ ОГОРОДЖЕННЯ, ВИШИКУВАНІ 
В ЛІНІЮ, З ДОДАТКОВИМ БЛОКОМ 
SUREFOOT BLOC™

ТРИ ОГОРОДЖЕННЯ, ВИШИКУВАНІ 
В ЛІНІЮ, ЗІ ШТАНГОЮ Й БЛОКОМ 
SUREFOOT BLOC™

ПОДВІЙНЕ ОГОРОДЖЕННЯ  
З ПОПЕРЕЧНИМИ СХРЕЩЕНИМИ 
ШТАНГАМИ І ДОДАТКОВИМ БЛОКОМ 
SUREFOOT BLOC™

ЧОТИРИ ОГОРОДЖЕННЯ, ЩО СТОЯТЬ 
У ФОРМІ КВАДРАТА З ДОДАТКОВИМ 
БЛОКОМ SUREFOOT BLOC ™

ВІТЕР Класу C - 31 км/год 19 миль/год    ВІТЕР Класу C - 31 км/год 19 миль/год    ВІТЕР Класу C - 31 км/год 19 миль/год    ВІТЕР Класу C - 31 км/год 19 миль/год    

ВІТЕР Клас B - 63 км/год 39 миль/год 
Подвійний блок на задніх лапах

ВІТЕР Клас B - 63 км/год 39 миль/год ВІТЕР Клас B - 63 км/год 39 миль/год    ВІТЕР Клас B - 63 км/год 39 миль/год    

 
ВІТЕР перевищує клас B 
Необхідні додаткові блоки-фіксатори  
на опорах огородження

ВІТЕР перевищує клас B ВІТЕР перевищує клас B  

НЕОБХІДНИЙ БАЛАСТ 
Для трьох встановлених у лінію 
огороджень типів Frontier® і Titan®.

Для надання огородженню потрібної ваги 
тепер застосовується покриття на опору 
вагою 6,5 кг з переробленого ПВХ, а не 
традиційне використання мішків з піском.
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 SUREFOOT BLOC™

Надміцна опора з переробленого ПВХ вагою 6,5 кг. 
Протиковзкі шпильки на нижньому боці полегшують 
зчеплення з землею і здатні складатися.

 ШТАНГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
      СТІЙКОСТІ SUREPOLE™
Surefoot Bloc™ може служити обважнювальним 
якорем для Frontier®, при цьому, для того, щоб взяти 
телескопічні штанги для забезпечення стійкості, 
використовується одна з ручок для перенесення.

 ПРОТИ-ПЕРЕКИДНА ЗДАТНІСТЬ
Surefoot Bloc™ може бути легко зафіксовано  
на задній частині опори огородження. Це природним 
чином забезпечує захист від перекидання.

ПОВІТРЯНИЙ 
КЛАС

  
Клас C 

31 км/год 
19 миль/год

  
Class B 

63 км/год
39 миль/год

   
Перевищує клас B 
Перевищує 63 км/год

39 миль/год

НЕОБХІДНИЙ 
ДОДАТКОВИЙ 
БАЛАСТ

0 кг 22 кг 70 кг

НЕОБХІДНИЙ 
SUREFOOT BLOC™

SUREPOLE™ Без блоку SureFoot Bloc™
Без SurePole™

x4 SureFoot Bloc ™ 
Без SurePole™

x4 Surefoot Bloc™ 
x4 SurePole™

БЛОК БЛОК БЛОК

БЛОК

КРАЩА  
У СВОЄМУ 
КЛАСІ

Безпека на вуличних 
та дорожніх роботах.

Звід практичних правил.

жовтень 2013

8815 Safety at Streetworks Cover v1_4.indd   1 27/05/2014   10:48

Огородження повинні витримувати 
вітри класу С (31 км/год), що дмуть 
з будь-якого напрямку. У переліку 
правил передбачається, що може бути 
необхідним використовувати баласт 
або поперечні зв’язки, як засіб  
для досягнення стійкості.

КЛАС C КЛАС B
У Шотландії існує ще одна 
вимога: огородження повинні 
бути здатні протистояти вітрам 
класу B (63 км/год), що дмуть 
з будь-якого напрямку,  
де майданчик знаходиться без 
нагляду протягом 24 годин  
або більше.
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ІСТОРІЯ        
   ВИРОБНИЦТВА
                            JSP

ІСТОРІЯ ВИРОБНИЦТВА

Наше виробництво огороджень щороку перевищує 600 км. Якщо 
розмістити їх впритул в один ряд один з іншим, вони розтягнулися б 
на всю довжину автомагістралі M1 motorway TWICE”.“

ІСТОРІЯ ВИРОБНИЦТВА

JSP прагне вдосконалювати дизайн і створення 
виробів, призначених для забезпечення безпеки 
дорожнього руху у всьому світі за допомогою інновацій 
у вигляді інтуїтивно зрозумілих виробів і інвестицій  
в нові виробничі процеси і сучасне обладнання.

Підтримуючи мету захисту навколишнього середовища, 
JSP використовує 7000 тон переробленого матеріалу  
на рік у своїх технологічних процесах, які включають 
лиття під тиском, видувне формування і ротаційне 
формування.

Політика безвідходного виробництва прийнята на 
всіх виробничих майданчиках JSP. JSP надає замовні 
послуги з переробки для великих клієнтів і кінцевих 
користувачів, щоб допомогти їм досягти рівня ISO14001 
Екологічний стандарт.

Вироби JSP виробляються відповідно до всесвітньої 
QMS — Системи управління якістю, і відповідають 
останнім редакціям європейських і міжнародних 
стандартів. Послуга брендування JSP Branding 
пропонується для широкого спектру виробів.



ПОСІБНИК З ВИБОРУ ОГОРОДЖЕННЯ  
ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІШОХІДНОГО РУХУ 
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Лінія синіх огороджень Frontier®, правильно з’єднаних  
і з опорами для забезпечення анти-перекидання з метою 
додаткової безпеки пішоходів.

Міцні огородження типу Titan® з’єднуються і розташовуються уздовж повороту 
дороги і пішохідного переходу.

Огородження типу Navigator® розташовані навколо місця 
потенційної небезпеки на будівельному майданчику.

ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІШОХІДНОГО РУХУ ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПІШОХІДНОГО РУХУ

ЗРОБЛЕНО 
ЗГІДНО 
ВИСОКИХ 
СТАНДАРТІВ 

Наші пішохідні огородження зроблені  
за найвищими стандартами  
з використанням новітніх технологій. 
Кожен виріб для формування дорожніх 
огороджень забезпечує вигоди  
для задоволення різних потреб, будь то 
найбільша міцність або рентабельність.

ОГОРОДЖЕННЯ 
ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПІШОХІДНОГО РУХУ



Пішохідні огородження

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
      І ЗБЕРІГАННЯ

 • Ручка для перенесення дозволяє легко 
переносити і переміщати огородження.

 • При правильному укладанні продумана 
конструкція фіксатора забезпечує 
максимальну стійкість для зберігання/
транспортування.

 • 40 огороджень на піддон.

БРЕНДІНГ ВИГОТОВЛЕНИЙ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
 • Цілісна форма може бути виготовлена в будь-якому кольорі.
 • Опори також можуть бути пофарбовані, щоб задовольнити вимоги замовника.
 • Фірмовий знак може бути вибитий на передній частині огороджень.
 • Мінімальна кількість для замовлення у випадку червоного або синього кольору JSP з чорним 

рельєфним тисненням - 120.
 • Мінімальна кількість для замовлення у випадку призначеного користувачем кольору з чорним 

рельєфним тисненням - 520.
 • Рельєфна витиснена площа – 20 см х 9 см.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN®
ЗДАТНІСТЬ ДО ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

THE ULTIMATE SURE FOOTED BARRIER

ВАРІАНТИ ОПОР ОГОРОДЖЕННЯ SUREFOOT™

ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ
 • Висока відбивна інтенсивність класу R1.
 • На 20% більше відбивної здатності, ніж у 

стандартного відбивного матеріалу більш 
низької якості.

 • Відповідає EN12899-1

ОПОРА ANTI-TRIP 
      ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ

 • Рифлений дизайн для запобігання 
випадків, пов’язаних з прослизанням.

 • Чорні опори з переробленого ПВХ  
в стандартній комплектації.

 • Також доступна версія жовтого кольору 
збільшеної видимості.

ФІКСАТОР SURELOCK QR ™ 

 • Скоба для з’єднання огороджень.
 • Сумісний з огородженнями JSP  

та іншими брендами, виконаними за іншою 
конструкцією.

 • Може бути під’єднаний на нерівній 
поверхні, тобто на бордюрах і пересіченій 
місцевості.

ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KEW000-001-100 Опора для запобігання 
перекидання - чорна KEW000-005-300 Опора для запобігання 

перекидання - жовта KET000-001-100 Стандартна опора

 • Найнижчі витрати впродовж терміну служби = 
неперевершена цінність.

 • Міцність і довговічність, що не мають конкурентів.
 • Зроблено з найміцніших доступних вихідних матеріалів.
 • Додані вертикальні стрижні для підвищеної жорсткості.

Titan® - виробляється на одній з найбільших у Великій Британії машин для лиття під тиском з використанням найміцніших 
доступних матеріалів.
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Ми настільки впевнені у надійності наших опор 
для огороджень, що готові гарантувати, що у випадку 
несправності опори ми надамо заміну
БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!
*Subject to terms of «Surefoot» guarantee.

ГАРАНТІЯ

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ типу TITAN®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага
13 кг (з опорами Surefoot™) 
14 кг (з опорами Anti-Trip  
(для запобігання перекидання))

Висота 1005 мм

Ширина 2000 мм

СТАНДАРТИ Повністю 
відповідає

BSEN8442 (вітростійкість)
BSEN12899-1 (тільки відбивання)
Глава 8 (Посібник з дорожніх 
знаків)
TSRGD*
SSWRW**

МАТЕРІАЛ

Корпус Поліпропілен

Опора Перероблений ПВХ

* Дорожні знаки і загальні вказівки   ** Закон про безпеку під час вуличних робіт

PA
TENT GRANTED

DESIGN REGISTERED

ОСОБЛИВОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ
• Додаткові отвори для виходу води  

і збільшення наскрізного повітряного струму 
максимізують стійкість.

МАКСИМАЛЬНО НАДІЙНЕ ОГОРОДЖЕННЯ, 
ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ОПОРАМИ ОГОРОДЖЕННЯ, ВИГОТОВЛЕНЕ 

ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ
Існує кілька способів персоналізації наших виробів  
для забезпечення безпеки дорожнього руху.  
Це вкрай важливо для запобігання крадіжки огороджень,  
що дозволяє звести довгострокові витрати до мінімуму.

НОВИЙ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН



EXTRA STABILITY ACCESSORIES BARRIER CLIPS

ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KEH000-001-100
Обважнювач опори 
Surefoot Bloc™

Кількість 1 KVM010-000-200
Підкріплююча стійка 
SurePole™

Кількість 1 KUV000-000-000
Surelock QR™  
(упаковка з 10 штук)

Кількість 1

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ TITAN®
ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СТІЙКОСТІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ ОГОРОДЖЕНЬ

Пішохідні огородження 14

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® З ЖОВТИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 
ПЕРЕКИДАННЯ

ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KBP073-000-600
Огородження типу Titan® - 
червоного кольору

KBP073-000-500
Огородження типу Titan® - 
синього кольору

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® ЗІ СТАНДАРТНИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® З ОПОРАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 
ПЕРЕКИДАННЯ SUREFOOT™

KBA073-000-600 Огородження типу Titan® - червоне

KBP073-300-600
Огородження типу Titan® - 
червоного кольору

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Titan® - 
1 індивідуальний колір

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Titan® -  
1 індивідуальний колір

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Titan® -  
1 індивідуальний колір

KBA073-000-500 Огородження типу Titan® - синє

KBP073-300-500
Огородження типу Titan® - 
синього кольору

ВАРІАНТИ ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN®
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SUREFOOT BLOC™ 
6,5 кг обважнювач опори з переробленого 
ПВХ для додаткової стійкості.

SUREPOLE™

Підкріплююча телескопічна стійка  
для збільшення вітростійкості шляхом 
з’єднання двох огороджень або 
прикріплення їх до блоку SureFoot™.

SURELOCK QR™

Затискачі проти злому огороджень.

ПІДКРІПЛЮЮЧІ БЛОКИ І СТІЙКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ
 • Можуть бути прикріплені до блоку Surefoot Bloc™ для додаткової ваги і стійкості.
 • SurePole™ роздвигається і встановлюється між сусідніми огородженнями.
 • SurePole™ може бути закріплений за допомогою стяжок для додаткової надійності.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ TITAN® З ПІДКРІПЛЮЮЧИМИ БЛОКАМИ І СТІЙКАМИ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ

PA
TENT GRANTED

DESIGN REGISTERED

ЗРОБІТЬ СВОЮ КОМПАНІЮ ПОМІТНОЮ 
ЗА ДОПОМОГОЮ BRANDIT 

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СТОРІНКИ 35 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ



ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОДІЛ
 • Продумана конструкція замка 

забезпечує максимальну стійкість при 
правильному укладанні для зберігання/
транспортування.

 • 40 огороджень на піддон.

БРЕНДУВАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ВИМОГАМИ
 • Цілісна форма може бути виготовлена в будь-якому кольорі.
 • Опори також можуть бути пофарбовані, щоб задовольнити вимоги замовника.
 • Деталі маркування підрядника можуть бути витіснені на передній частині огородження.
 • Мінімальна партія виробів JSP помаранчевого та синього кольору з чорним рельєфним 

тисненням - 120.
 • Мінімальна партія виробів призначеного користувачем кольору з чорним рельєфним 

тисненням - 520.
 • Витиснена площа – 30 см х 8 см.

ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ
 • Висока інтенсивність світловідображення 

класу R1.
 • На 20% більше відбивної здатності,  

ніж у стандартного світловідображаючого 
матеріалу більш низької якості.

 • Відповідає EN12899-1

ОПОРА ANTI-TRIP
      ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ

 • Рифлений дизайн для запобігання 
випадків, пов’язаних з прослизанням.

 • Чорні опори з переробленого ПВХ  
в стандартній комплектації.

 • Також доступний варіант жовтого кольору 
для підвищення видимості.

SURELOCK QR™ 
 • Скоба для з’єднання огороджень.
 • Сумісна з огородженнями JSP іншого 

конструктивного виконання та інших 
брендів.

 • Може бути під’єднана на нерівній 
поверхні, тобто бордюрах і на пересічній 
місцевості.

ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

 • Найбільш універсальне огородження на ринку.
 • Легке - полегшує транспортування і перенесення,  
але при цьому досить міцне, щоб витримувати 
зовнішні впливи.

 • Видувне огородження з поліетилену високої щільності.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
FRONTIER®
НЕПЕРЕВЕРШЕНА СТІЙКІСТЬ

Пішохідні огородження15 16

Frontier ® - Виробництво - це повністю автоматизований процес з неперевершеним показником часу і циклу.
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Ми настільки впевнені у надійності наших опор 
для огородження, що можемо гарантувати:  
у випадку несправності опор ми надаємо їм заміну 
БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!
*Відповідно до умов гарантії Surefoot™.

ГАРАНТІЯ

FRONTIER
CROSS-LINK

®

ЗАМОВТЕ ОГОРОДЖЕННЯ 
СВОГО ТИПУ
Існує кілька способів персоналізації наших виробів 
для забезпечення безпеки дорожнього руху. Це вкрай 
важливо для запобігання злодійства, і дозволяє звести 
довгострокові витрати до мінімуму.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ SUREFOOT™ ВАРІАНТИ ОПОР

KEW000-001-100 Опора для запобігання перекидання - 
чорний колір KEW000-005-300 Опора для запобігання перекидання - 

жовтий колір KET000-001-100 Стандартна опора

PA
TENT GRANTED

DESIGN REGISTERED

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ FRONTIER®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага
12.5 кг (зі стандартними опорами) 
13.5 кг (з опорами для запобігання   
перекидання типу Anti-Trip)

Висота 1010 мм

Ширина 2000 мм

СТАНДАРТИ Повністю 
відповідає

BSEN8442 (вітростійкість)
BSEN12899-1 (тільки відбивна здатність)
Глава 8 (Керівництво з дорожніх знаків)
TSRGD*
SSWRW**

МАТЕРІАЛ

Корпус Поліетилен

Опори Переробленний ПВХ

  * Дорожні знаки і загальні вказівки  
 ** Закон про безпеку під час вуличних робіт



ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

SUREFOOT BLOC™ 
6,5 кг обважнювач опори з переробленого 
ПВХ для додаткової стійкості.

SUREPOLE™

Підкріплююча телескопічна стійка 
для збільшення вітростійкості шляхом 
з’єднання двох огороджень або 
прикріплення їх до блоку SureFoot™.

SURELOCK QR™

Затискачі проти злому огороджень.

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СТІЙКОСТІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ ОГОРОДЖЕНЬ

ПРИЛАДДЯ ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ FRONTIER®

Пішохідні огородження 18

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER® ЗІ СТАНДАРТНИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™

ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KBR079-000-800 Frontier® помаранчевого кольору KBR079-000-500 Frontier ® - синього кольору

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER™ З ОПОРАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ SUREFOOT™ 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER® З ЖОВТИМИ ОПОРАМИ SUREFOOT™  
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ

KBS079-300-800 Frontier® - помаранчевого кольору

KBS079-000-800 Frontier® - помаранчевого кольору

KBS079-300-500 Frontier® - синього кольору

KBS079-000-500 Frontier® - синього кольору

ОПЦІЇ ОГОРОДЖЕНЬ ТИПУ FRONTIER®
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ДЗВОНІТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Frontier ® -  
1 колір на замовлення

ДЗВОНІТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Frontier® -  
1 колір на замовлення

ДЗВОНІТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Frontier® -  
1 колір на замовлення

ПІДКРІПЛЮЮЧІ БЛОКИ ТА СТІЙКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ
 • Можуть бути прикріплені до блоку Surefoot Bloc™ для додаткової ваги і стійкості.
 • SurePole™ роз двигається і встановлюється між сусідніми огородженнями.
 • SurePole™ може бути закріплений за допомогою стяжок для додаткової надійності.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ FRONTIER® З ПІДКРІПЛЮЮЧИМИ БЛОКАМИ І СТІЙКАМИ  
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СТІЙКОСТІ

PA
TENT GRANTED

DESIGN REGISTERED

KEH000-001-100
Обважнювач опори 
Surefoot Bloc™

Кількість 1 KVM010-000-200
Підкріплююча стійка 
SurePole™

Кількість 1 KUV000-000-000
Surelock QR™  
(упаковка з 10 штук)

Кількість 1

ЗРОБІТЬ СВОЮ КОМПАНІЮ ПОМІТНОЮ 
ЗА ДОПОМОГОЮ BRANDIT 

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СТОРІНКИ 35 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ



Navigator® - Автоматичне огородження, виготовлене видуванням, з мінімальною кількістю деталей, що забезпечує економічну 
ефективність виробів.

ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ
 • Панель з високою світловідображаючою 

інтенсивністю класу R1, що відповідає 
BSEN12899-1.

SUREFOOT BLOC™
 • Сумісне з Surefoot BlocTM. 

Для надання огородженню потрібної ваги 
і додаткової стійкості використовується 
покриття на опору вагою 6,5 кг  
з переробленого ПВХ.

ЛЕГКЕ ПІД’ЄДНАННЯ
 • Легкість з’єднання, що дозволяє з’єднувати 

огородження разом, використовуючи 
систему з’єднань «на шпунт».

БЕЗЛІЧ КОНФІГУРАЦІЙ
 • Призначений и для підрядників з метою 

використання в численних конфігураціях, 
що пропонують адаптовані рішення  
для кріплення додаткових огороджень.

 • Це окремо стояче огородження  
з поворотними опорами на 360° також 
може бути встановлено під кутом 90°  
для забезпечення стійкості.

ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОДІЛ
 • Ефективне рішення для штабелювання, 

розроблене для забезпечення максимальної 
стійкості і зберігання до 40 огороджень  
на піддон.

ПІШОХІДНІ ОГОРОДЖЕННЯ
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 • Найбільш економічне пішохідне огородження на ринку.
 • Поставляється з опорами чорного кольору типу Anti-
Trip для запобігання перекидання з метою додаткової 
безпеки пішоходів.

 • Можливий брендінг у великих обсягах. Будь ласка, 
зв’яжіться з нашим відділом продажів для отримання 
більш докладної інформації.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
NAVIGATOR®
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЦІННІСТЬ

www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050

НОВИНКА

KCB073-300-600
Navigator® -  
червоного кольору

Кількість 1

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
NAVIGATOR®

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ
 • Функція штабелювання дозволяє 

зафіксувати кожне огородження  
для забезпечення їх безпечного 
зберігання та транспортування.

100% ПРОДУКЦІЇ 
Є ПЕРЕРОБНОЮ

СПРИЯЄМО ОХОРОНІ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
І ОНОВЛЕННЮ
Ми прагнемо до скорочення відходів, тому 
тісно співпрацюємо з партнерами з переробки, 
щоб забезпечити збільшений життєвий цикл 
матеріалів. Це дозволяє нам зменшити наш 
вуглецевий слід.

RI
GH

TS RESERVED

DESIGN REGISTERED

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ NAVIGATOR®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага 12 кг

Висота 1000 мм

Ширина 2000 мм

СТАНДАРТИ Повністю 
сумісні

BSEN8442 (вітростійкість)
BSEN12899-1 (тільки відображення)
Глава 8 (Керівництво з дорожніх знаків)
TSRGD*
SSWRW**

МАТЕРІАЛ

Корпус Поліетилен

Опори Перероблений ПВХ 

* Дорожні знаки і загальні вказівки   ** Закон про безпеку під час вуличних робіт

Пішохідні огородження



Складні огородження

ВАРІАНТ ОПОРИ ОГОРОДЖЕННЯ

СКЛАДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KEV000-001-100
Опора Portagate®  
для запобігання перекидання

 • Поставляється у вигляді системи з 3 або 4 секцій.
 • Видувне огородження з поліетилену високої щільності.
 • Призначений для задоволення вимог індустрії  
засобів зв’язку.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
PORTAGATE®
УНІВЕРСАЛЬНЕ І НАДІЙНЕ
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Portagate® - видувне формування на одній з найбільших машин у Великій Британії. 

2 кг
100% ПЕРЕРОБЛЯЄТЬСЯ 

В НОВІ ВИРОБИ

RI
GH

TS RESERVED

DESIGN REGISTERED

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ PORTAGATE®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага 2 кг (одиночна секція)

Висота 1000 мм

Ширина 750 мм

СТАНДАРТИ Повністю 
сумісний

CH8 і Закон про проведення 
вуличних робіт
BS 8442 (тільки відображення)

МАТЕРІАЛ
Корпус Поліетилен

Опори Перероблений ПВХ 

КОНФІГУРАЦІЇ СЕКЦІЙНИХ ОГОРОДЖЕНЬ

www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050 22

ЗРУЧНІСТЬ ШТАБЕЛЮВАННЯ
 • Може бути складений у відкритому положенні  

в будь-якій орієнтації в межах 180°.
 • Висота штабелювання на піддоні складає  

20 одиниць для 4-секційних систем і 25 одиниць 
для 3-секційних систем.

МІЦНЕ УТРИМАННЯ
 • Зрушуючи верхній шарнірний затиск вгору  

і вниз, орієнтацію панелей можна 
зафіксувати  
у необхідному положенні, щоб забезпечити 
додаткову жорсткість.

ТИМЧАСОВІ ЗНАКИ  
      ТА ПОЗНАЧЕННЯ

 • Є заглиблення для кріплення 
попереджувальних знаків, що 
перевстановлюються, при цьому так, щоб 
сама система була повністю закрита.

ЗБІЛЬШЕНА СТІЙКІСТЬ
 • Призначене для використання з опорами 

anti-trip для запобігання перекидання  
з переробленого матеріалу для підвищення 
стійкості.

GUARANTEE

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ PORTAGATE®

KBT023-000-600
3-секційна система - 
червоного кольору 

Кількість 1

KBT023-000-200
3-секційна система - 
жовтого кольору

Кількість 1

KBT023-000-500
3-секційна система - 
синього кольору

Кількість 1

KBU023-000-600
4-секційна система - 
червоного кольору 

Кількість 1

KBU023-000-200
4-секційна система - 
жовтого кольору

Кількість 1

KBU023-000-500
4-секційна система - 
синього кольору

Кількість 1

ЗАМОВТЕ 
ОГОРОДЖЕННЯ 
ПІД СВОЇ ПОТРЕБИ
Виготовлені на замовлення двокольорові 
системи огороджень призначені для поліпшення 
фірмового стилю і запобігання крадіжки виробів. 
Для отримання докладної інформації зв’яжіться з
sales@jspsafety.com Ми настільки впевнені в надійності наших опор для огороджень, що можемо гарантувати:  

у випадку несправності опор ми надамо їм заміну БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!
*Відповідно до умов гарантії «Surefoot».

ГАРАНТІЯ

НОВИНКА



Складні огородження

ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОДЖЕННЯ 
З КІЛЬКОХ СЕКЦІЙ

ВАРІАНТИ ОПОР 
ОГОРОДЖЕННЯ

СКЛАДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KEV000-001-100 Опора Workgate®

 • Постачається в 3 або 4 версіях секцій.
 • Універсальне рішення для багатьох умов 
експлуатації.

 • Декілька огороджень можуть бути з’єднані разом, 
щоб створити закритий простір, або з’єднані в лінію, 
щоб утворити роздільний бар’єр.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
WORKGATE®
НЕВЕЛИКІ, ПРОТЕ МІЦНІ

ГНУЧКИЙ ЗВ’ЯЗОК
 • Суміжні затискачі забезпечують гнучку 

багатопозиційну конфігурацію.
 • Може поєднуватися у форму квадрата, 

трикутника або в одну лінію.

ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ
 • Висока інтенсивність світловідображення 

класу R1.
 • На 20% більше відбивної здатності, ніж у 

стан дарт  ного відбивного матеріалу більш 
низької якості.

 • Відповідає EN12899-1

ТИМЧАСОВІ ЗНАКИ 
      ТА ПОЗНАЧЕННЯ

 • Установлювальнi отвори дозволяють 
встановлювати попереджувальні  
або пішохідні знаки.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ WORKGATE™

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ  
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • Цілісна форма може бути виготовлена  
в будь-якому кольорі. Використовується 
мінімальна кількість для замовлення; 
зв’яжіться з нами  
для отримання докладної інформації.

 • Інформація про брендування підрядника 
може бути додана до передньої частини 
огородження за допомогою наклейки.

KBB023-000-600 
3-секційна система - 
червоного кольору 

Кількість 1

 KBB023-000-200 
3-секційна система - 
жовтого кольору

Кількість 1

KBB023-000-500 
3-секційна система - 
синього кольору

Кількість 1

KBB028-000-200
3-секційна система - 
жовтого/чорного 
кольору

Кількість 1

KBC023-000-600
4-секційна система - 
червоного кольору 

Кількість 1

 KBC023-000-200 
4-секційна система - 
жовтого кольору

Кількість 1

KBC023-000-500 
4-секційна система - 
синього кольору

Кількість 1

KBC028-000-200
4-секційна система - 
жовтого/чорного 
кольору

Кількість 1

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ WORKGATE®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага
6,75 кг (3 секції)
9 кг (4 секції)

Висота 1000 мм

Ширина 840 мм

СТАНДАРТИ Повністю 
відповідає EN12899-1 (тільки відображення)

МАТЕРІАЛ

Корпус Поліетилен

Опори Перероблений ПВХ 

4-СЕКЦІЙНА СИСТЕМА3-СЕКЦІЙНА СИСТЕМА
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Workgate® - можлива буквально миттєва зміна кольору за допомогою нашого комп’ютеризованого 
дозуючого обладнання.

www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050
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®

100% ПЕРЕРОБЛЯЄТЬСЯ 
В НОВІ ВИРОБИ



Portagate® - видувне формування на одній з найбільших машин у Великобританії. 

 • Одна панель може бути використана для створення 
перешкоди при наявності двох ліній з інших систем 
огороджень.

 • Ідеально підходить для створення системи огородження  
й для перекриття пішохідних доріжок.

 • Можна з’єднувати з огородженнями типу Titan® і Frontier®.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
PORTAGATE®
ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ ПРОХОДІВ

СКЛАДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
PORTAGATE®  
ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ ПРОХОДІВ

ВІДБИВНА ПАНЕЛЬ
 • Висока інтенсивність світловідображення 

класу R1.
 • На 20% більше відбивної здатності, ніж у 

стандарт ного відбивного матеріалу більш 
низької якості.

 • Відповідає EN12899-1

ВАРІАНТИ ОПОР 
ОГОРОДЖЕННЯ

KEV000-001-100 Опора типу Portagate®

СУМІСНІ ВАРІАНТИ ОГОРОДЖЕННЯ

TITAN® З ОПОРОЮ ANTI-TRIP 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

ОГОРОДЖЕННЯ FRONTIER® З ОПОРАМИ ANTI-TRIP 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕКИДАННЯ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

KBS079-300-800 Огородження типу Frontier® - 
помаранчевого кольору KBP073-300-600 Огородження типу Titan ® - 

червоного кольору

ТИМЧАСОВІ ЗНАКИ  
      І ПОЗНАЧЕННЯ

 • Є заглиблення для кріплення 
попереджувальних знаків,  
що перевстановлюються, при цьому так,  
щоб сама система була повністю закрита.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ PORTAGATE®    
         ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ ПРОХОДІВ ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ

 • Призначене для використання з опорами 
типу anti-trip з переробленого матеріалу  
з метою підвищення стійкості.

 • У разі несправності опор ми надамо заміну  
без додаткових витрат з вашого боку! *

GUARANTEE

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ  
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • Цільну форму можна виготовити в будь-
якому кольорі відповідно до вашого бренда.

 • Деталі підрядника можуть бути витиснені  
і виділені в передній частині огородження.

ПІДВИЩЕНА СУМІСНІСТЬ
 • Міцні затиски огородження Surelock QR™ 

призначені для надійного кріплення панелі 
перекриття пішохідної доріжки Portagate®  
до огороджень Frontier® і Titan®.

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ PORTAGATE®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага 2 кг (одиночна секція)

Висота 1000 мм

Ширина 750 мм

СТАНДАРТИ Повністю 
відповідає

CH8 і Закон про проведення 
вуличних робіт
BS 8442 (тільки відображення)

МАТЕРІАЛ

Корпус Поліетилен

Опори Перероблений ПВХ 

2 кг
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KBW023-980-600 Одиночна секція, що 
комплектуються опорами Кількість 1

Ми настільки впевнені в надійності наших опор  
для огороджень, що готові гарантувати,  
що в разі несправності опор ми надамо заміну  
БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!
*Відповідно до умов гарантії «Surefoot».

ГАРАНТІЯ

НОВИНКА

100% ПЕРЕРОБЛЯЄТЬСЯ 
В НОВІ ВИРОБИ

Складні огородження



ВАРІАНТИ ОПОР  
ОГОРОДЖЕННЯ

ПРИЛАДДЯ

СКЛАДНІ ОГОРОДЖЕННЯ

KEB000-100-000 Основа огородження Champion™ LAF060-001-200 LED світильники жовтого кольору MaxiLite™

 • Виключне співвідношення ціни і якості за весь час 
експлуатації.

 • Складена конструкція для ефективного зберігання.
 • Поставляється в комплекті з оцинкованими гайками, 
болтами і шайбами для з’єднання петель для 
підвищення міцності.

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ  
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • На панелях можуть бути надруковані 
написи з реквізитами компанії.

 • Ідеально підходить для розміщення 
реклами та запобігання крадіжок.

 • Стовпи і основи також можуть бути 
пофарбовані відповідно до вимог.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
CHAMPION™

НАЙБІЛЬША ВИГОДА ЗА 
КОЖЕН МЕТР

ШАРНІРНЕ КРІПЛЕННЯ
 • Зручно складається для транспортування, перенесення і розгортання.
 • У розкладеному стані можна використовувати для квадратної розмітки 

майданчиків навколо місць земляних робіт або в якості лінійного 
огородження вздовж ділянок прокладки кабелів або траншей.

ПАРАМЕТРИ
 • Поставляється різної довжини.
 • Може бути встановлено в лінійному форматі або у форматі коробка

KAC023-200-600 4 секції - 0,75 м  Кількість 1

KAC033-200-600 4 секції - 1,0 м  Кількість 1

KAC043-200-600 4 секції - 1,25 м Кількість 1

KAC053-200-600 4 секції - 1,5 м Кількість 1

СКЛАДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ
CHAMPION™ 

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ CHAMPION™

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага 14 кг (з розрахунку довжини 1500 мм)

Висота 1000 мм

Ширина 1500 мм (можливі інші розміри)

СТАНДАРТИ Повністю 
сумісне з

BS8442-2006
EN12899-1 (тільки відображення)

МАТЕРІАЛ

Стовпчики Поліетилен

Опори Перероблений ПВХ 

Див. Стор. 58  
для отримання більш докладної інформації
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Champion™ – Виготовляється у Великій Британії впродовж більше 20 років і продовжує розвиватися.
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Розсувні огородження

РОЗСУВНІ ОГОРОДЖЕННЯ

 • Легк е, компактне і гнучке .
 • Ширина 55 см у закритому положенні, що робить його 
надзвичайно практичним для транспортування.

 • Відкривається, щоб можна було закрити площину  
шириною більше 3 метрів.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
TITAN® EXPANDER
РОЗСУВНЕ І НАДІЙНЕ

СИСТЕМА РОЗСУВНИХ ОГОРОДЖЕНЬ 
ТИПУ TITAN® EXPANDER

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага

10,5 кг (з опорами Surefoot™)
11,5 кг (з опорами типу Anti-Trip 
для запобігання перекидання)

Висота 1000 мм

Ширина
550 мм (складене положення) 
3100 мм (відкрите положення)

СТАНДАРТИ - НЕ ВИЗНАЧЕНО

МАТЕРІАЛ

Корпус Поліпропілен

Опори Перероблений ПВХ

Ми настільки впевнені в надійності наших опор 
для огороджень, що можемо гарантувати: в разі 
несправності опор ми надамо їм заміну  
БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ!
*Відповідно до умов гарантії «Surefoot».

ГАРАНТІЯ

Макс. ширина 310 см

10
0 

см

Мін. ширина
55 см

АДАПТУЄТЬСЯ
 • Пропонує найширший спектр можливих 

застосувань від внутрішньої до зовнішньої 
експлуатації, індивідуально або як частина  
великої огороджувальної системи.

СУМІСНІСТЬ
 • Може з’єднуватися з усіма іншими 

огородженнями JSP.
 • Універсальність застосування в численних 

умовах експлуатації.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ  
TITAN® EXPANDER (СТАНДАРТНІ ОПОРИ)

KAZ110-005-400 3 м червоний /  
білий колір Кількість 1

KAZ110-005-300 3 м жовтий /  
чорний колір Кількість 1

KAZ110-005-700 3 м синій /  
білий колір Кількість 1

KAZ110-00N-600 3 м зелений /  
білий колір Кількість 1

ВАРІАНТИ ОПОР ОГОРОДЖЕННЯ

KEW000-001-100 Опора для запобігання перекидання 
- чорний колір KEW000-005-300         Опора для запобігання перекидання 

- жовтого кольору KET000-001-100 Стандартна опора
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Titan® Expander – комбінація наших процесів лиття під тиском і екструзією.
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ДОРОЖНІ РОЗДІЛЬНИКИ

 • Розроблено як зручна альтернатива традиційному типу 
водонаповнених роздільників.

 • Дозволяє збільшувати кількість на піддоні при меншій 
висоті штабелювання.

 • Гострокутова конструкція блоку дозволяє 
використовувати кілька конфігурацій як на пласких,  
так і на нерівних поверхнях.

СКЛАДЕНЕ ОГОРОДЖЕННЯ 
ТИПУ ALPHABLOC®

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ ALPHABLOC®

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага
5,5 кг (порожній)
20+ кг (повний)

Висота 626.5 мм

Ширина 1064 мм

Глибина
118 мм (закрита компоновка)
391 мм (відкрита компоновка)

СТАНДАРТИ - не вказано

МАТЕРІАЛ Корпус Поліетилен 
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AlphaBloc ® – унікальний дизайн з шарнірними з’єднаннями і видувним формуванням.

Дорожні роздільники

SPACE SAVER

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ВИРОБІВ

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ ALPHABLOC®

УНІКАЛЬНА СКЛАДНА  
      КОНСТРУКЦІЯ

 • Видувні блоки з HDPE (поліетилен високої 
щільності) з міцною і довговічною системою 
петель і ручкою для перенесення.

 • Ширина 1 м, висота 60 см, глибина 40 см.

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ  
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • Велика площа пластини 18 см х 11 см 
дозволяє виконувати тиснення і виділення 
деталей підрядника, що слугує стримуючим 
фактором для викрадення.

ДОДАТКОВІ ВАРІАНТИ БЕЗПЕКИ
 • Для більшої помітності можуть бути 

нанесені світловідображаючі наліпки.
 • Для покращення видимості також доступна 

верхня відбивна система огородження.

 • Легко заповнюється водою і так само легко спорожнюється. Спроектовано згідно із законами 
аеродинаміки з метою максимізації повітряного потоку в поєднанні з можливістю приймати 
мішки з піском для додаткової стійкості в умовах сильного вітру.

www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050

ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОДІЛ
 • Кількість на піддоні в сумі дорівнює 40,  

що збільшує ємність і сприяє розподілу 
продукції.

 • Конструкція дозволяє підряднику вдвічі 
скоротити витрати на зберігання  
і транспортування, що знижує «вуглецевий 
слід» компанії.

40

ВЛАШТОВАНО 
ЗА ПРИНЦИПОМ
 «НЕВЕЛИКИЙ,  
ПРОТЕ МІЦНИЙ»

СКАНУВАТИ КОД, ЩОБ ПОБАЧИТИ ВІДЕО 
або подивіться відео за адресою: http://bit.ly/ABloc-1t

ЗДАТНІСТЬ ВИТРИМАТИ 
НАВАНТАЖЕННЯ В 1 ТОННУ
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KBV030-000-100 1 м - білого кольору Кількість 1

KBV030-000-600 1 м - червоного кольору Кількість 1

KBV033-000-100 1 м світловідображаючий -  
білого кольору Кількість 1

KBV033-000-600 1 м світловідображаючий - 
червоного кольору Кількість 1

KEA290-260-600 Опорний стрижень  
Alphabloc® Кількість 1

KKV033-250-100 1 м світловідображаюча 
панель Кількість 1

НОВИНКА



ДОРОЖНІ РОЗДІЛЬНИКИ

 • Виготовлений з УФ-стабілізованого поліетилену,  
що забезпечує розширений захист від ультрафіолету  
для запобігання вицвітання.

 • Перевищує вимоги, що пред’являються до дорожніх 
розділювачів сучасною галуззю управління дорожнім рухом.

CLOSE-UP

WIDER SHOT

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
ROADBLOC™

ДОРОЖНІЙ РОЗДІЛЬНИК

СИСТЕМА ОГОРОДЖЕНЬ ROADBLOC™

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага
6 кг (без наповнення)
30 кг (коли заповнена водою)

Висота 600 мм

Ширина 1140 мм

СТАНДАРТИ - не визначено

МАТЕРІАЛ Корпус Поліетилен 

ЗЧЛЕНУВАННЯ
 • Шарнірне з’єднання під кутом 45° 

забезпечує пряму і кутову конфігурації.
 • Може твердо стояти на нерівній поверхні.
 • Створює коло / міні кільцеву зону всього  

з 8 одиниць огороджень.

СТІЙКІСТЬ
 • Легко заповнюється водою через шланг  

у верхній частині кінцевої секції.

ЗБІЛЬШЕНА ВИДИМІСТЬ
 • Світловідображаючі панелі класу R1 високої 

інтенсивності можуть бути прикріплені  
до кожного пристрою.

 • Світловідображаючі панелі також можуть 
бути додані до стійок для підвищення їх 
видимості.

УКЛАДАННЯ В ШТАБЕЛЬ
 • Конструкція має проріз і для вилкового 

навантажувача, що спрощує 
розгортання огороджень.

 • Поставляється партіями, перев’язаними 
стрічкою, по 20 на колір.

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ  
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • Плаский майданчик 15 см x 11 см,  
на якому чорним кольором може бути 
витиснена інформація підрядника,  
для запобігання викрадення і просування 
інформації про підрядника.

ОГОРОДЖЕННЯ ТИПУ 
ROADBLOC™

KAV030-000-100 1 м - білого кольору Кількість 1

KAV030-000-600 1 м - червоного кольору Кількість 1

KAV033-000-100 1 м світловідображаючий - білого 
кольору Кількість 1

KAV033-000-600 1 м світловідображаючий - 
червоного кольору Кількість 1

KEA280-254-900 Штанга 
для підтримки панелі Кількість 1

KKV033-250-100 1 м світловідображаюча 
панель Кількість 1
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RoadBloc ™ – процес ротаційного формування забезпечує високу ударостійкість.
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Зроблений на замовлення Брендінг

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 КОЛЬОРОВІ ОГОРОДЖЕННЯ
Всі огородження, які ми виготовляємо в JSP , можуть бути виконані  
в будь-якому кольорі, щоб задовольнити побажання споживача/клієнта 
і індивідуальність бренду.

 ОГОРОДЖЕННЯ,  
      ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
У всіх огороджень, які ми виготовляємо в JSP, є область, де можуть бути 
нанесені логотип або реквізити споживача/клієнта. Це можна зробити 
двома способами: просто шляхом нанесення фольгованого друку або 
рельєфним тисненням, а потім передрукуванням, що значно ускладнює 
видалення відбитку.

 КОЛЬОРОВІ ОПОРИ
Деякі огородження JSP можуть бути пофарбовані, щоб створити ще 
більше варіацій і ще більше підвищити індивідуальність бренду компанії. 

  КОЛЬОРОВІ НЕРОЗ’ЄМНІ КОНУСИ
Цілісні конуси можуть бути пофарбовані відповідно до фірмового стилю 
клієнта або просто у якості засобу відрізнити їх від інших конусів як засіб 
захисту від викрадання. Основи також можуть бути витиснені відповідно  
до фірмового стилю.

 КОНУСИ, ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
У всіх конусів JSP є область, де може бути вибито назву/логотип компанії. 
На Dominator™ тиснений колір може бути виділений чорною фарбою, щоб 
ще більше підкреслить його, роблячи його помітним на відстані.

 КОЛЬОРОВІ ОСНОВИ
Двосекційні конуси можуть мати основи, пофарбовані відповідно до 
фірмового стилю. Крім того, на основах також може бути нанесений 
логотип компанії, щоб відрізняти їх від інших конусів.

 ДРУК НА КОЖУХАХ
Світловідображаючі кожухи конусів можуть мати назву/логотип  
і реквізити компанії, надруковані на них, для подальшого просування 
компанії. Це ще один вдалий стримуючий фактор проти викрадання,  
тому що конуси сильно знецінюються без кожухів. Ця послуга 
призначена для конусів, створених тільки для бездоріжжя.

 КОЛЬОРОВІ ДВОСЕКЦІЙНІ КОНУСИ
Двосекційні конуси можуть бути пофарбовані відповідно до фірмового 
стилю клієнта, в той час як основа є окремою опцією, а також може бути 
кольоровою або залишатися чорною.
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Наша нова послуга експрес-друку - це швидкий і ефективний спосіб 
нанесення назви компанії на готові конуси і огородження. Технологія 
друку Matrix дозволяє друкувати водостійкими чорнилами в чорному 
або білому кольорі, пропонуючи швидке рішення для різних кольорових 
виробів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Служба експрес-
друку також здатна друкувати різні шрифти відповідно до вашого 
фірмового стилю.

Існує кілька способів персоналізації наших виробів для забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Це вкрай важливо для запобігання 
злодійства, зводячи довгострокові витрати до мінімуму.

НОВИНКА  ПОСЛУГА 
ЕКСПРЕС-ДРУКУ



ЗМЕНШИТИ ВИТРАТИ, ПОВТОРНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ, УТИЛІЗУВАТИ
ЗАВДЯКИ НАШИМ ПОСЛУГАМ З УТИЛІЗАЦІЇ 

CO2

ПОСЛУГА 
RECONEDITIONING™ 
У JSP ми використовуємо розроблений 
нами сервіс ReCONEditioning™ протягом 
10 років. Він полягає в наступному. 
Ви укладаєте на палети свої дорожні 
конуси і відправляєте їх нам. У разі 
необхідності ми замінимо верхівки, 
основи, кожухи і відправимо вам 
відновлені дорожні конуси. Це дозволяє 
уникнути коштовної утилізації на 
полігоні, ця дія є екологічно чистою  
і дешевшою, ніж покупка нового 
конуса. Це дозволяє вам продовжити 
термін служби компонентів ваших 
дорожніх конусів і надає вам постійний 
сервіс від JSP.

ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ 
ВУГЛЕЦЮ 
JSP працює зі своїми клієнтами над 
тим, щоб мінімізувати викиди вуглецю,  
а також скоротити витрати. Ми активно 
аналізуємо профілі покупок наших 
клієнтів, щоб запропонувати найбільш 
економічні плани доставки, що дозволяє 
скоротити транзакції і пов’язані  
з ними транзакційні витрати. Якщо 
клієнти роблять у нас покупки щодня, 
ми активно заохочуємо описане 
обслуговування з частотою два рази 
на тиждень або раз на тиждень. 
Вторинний матеріал створює десяту 
частину вуглецевого сліду у порівнянні 
з первинним матеріалом.

ISO14001 СТАНДАРТ 
УПРАВЛІННЯ 
НАВКОЛИШНІМ 
СЕРЕДОВИЩЕМ
JSP переробляє понад 120 тон 
вторинного матеріалу на тиждень. 
Ми тісно співпрацюємо з партнерами 
з використання матеріалів, що 
переробляються, щоб забезпечити їх 
тривалий життєвий цикл. Це дозволяє 
нам скоротити викиди вуглекислого 
газу, заощадити для підрядників 
коштовні збори за поховання відходів 
та створити позитивний момент в 
управлінні відповідно до ISO14000.

СТАРІ ОГОРОДЖЕННЯ ВІДПРАВЛЕНІ  
ДО ПАРТНЕРА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ

1НОВІ 
ОГОРОДЖЕННЯ 
ГОТОВІ 
ДО ВИКО - 
РИСТАННЯ 

6

СТАРІ 
ОГОРОДЖЕННЯ 
ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ 
ДО ГРАНУЛЯТОРА

2

НАДЛИШКОВИЙ 
ПЛАСТИК 
ПЕРЕТВОРЕНИЙ  
У ДРІБНУ СТРУЖКУ

3ПОДРІБНЕНІ РЕШТКИ 
ПРОМИВАЮТЬ, 
НАГРІВАЮТЬ  
І ШТАМПУЮТЬ  
У ТЕХНОЛОГІЧНО  
ЗРУЧНІ ПАЛЕТИ

4

РОЗПЛАВЛЕНА ПЛАСТМАСА 
НАПРАВЛЕНА У ВИРОБНИЦТВО

5

JSP забере ваші старі огородження і конуси (навіть випущені конкурентами), а потім переробить цей пластик, 
щоб виготовити нові конуси і огородження. Виріб типу Frontier® є яскравим прикладом.

ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ КОНУСА  
І УТИЛІЗАЦІЯ ОГОРОДЖЕННЯ

ПОСЛУГИ УТИЛІЗАЦІЇ

Послуги утилізації

RECYCLING SERVICES
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КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА 
НА ВІДПОВІДНІСТЬ EN13422

КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА 
НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
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NA
TO

R™

50 см 1.9 кг
25 см

x
25 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен Перероблений 
ПВХ

Sealbrite™

Клас
R1B

200

75 см 5 кг
43 см

x
43 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен Перероблений 
ПВХ

Sealbrite™

Клас
R1B

150

1 м 7 кг
57 см

x
57 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен Перероблений 
ПВХ

Sealbrite™

Клас
R1B

100
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G™

50 см 2.7 кг
29 см

x
29 см

Перероблений 
ПВХ

Перероблений 
ПВХ

Sealbrite™

Клас
R1B

200

75 см 5 кг
41 см

x
41 см

Перероблений 
ПВХ

Перероблений 
ПВХ

Sealbrite™
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75 см 4 кг
43 см

x 
43 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен Перероблений 
ПВХ

- -
Sealbrite™

Клас
R1B

150
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Я П
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КО
М

50 см 2 кг
32 см

x
30 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен

УФ 
стабілізований 

поліетилен
-

Sealbrite™

Клас
R1B
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75 см 4.3 кг
39 см

x
44 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен

УФ 
стабілізований 

поліетилен
-

Sealbrite™

Клас
R1B

150

1 м 6 кг
55 см

x
55 см

УФ 
стабілізований 

поліетилен

УФ 
стабілізований 

поліетилен
-

Sealbrite™

Клас
R1B

100

КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА

Керівництво з вибору конуса

КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА
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1
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R1
B

R2
A/

R2
B

S1

DO
MI

NA
TO

R™

50 см -

   75 см -

1 м - -

NA
VI
GA
TO
R®

   75 см - -

ЗАПАСНІ ЗМІННІ КОЖУХИ КЛАСУ 2
JUB068-200-000 Кожух класу 2 для 75 см Dominator™ Кількість 10

JUB068-800-000 Подвійний кожух класу 2 для 75 см Dominator™ Кількість 10

JUB078-200-000 Кожух класу 2 для 1 м Dominator™ Кількість 10

JBF068-240-600 Dominator ™ 75 см з кожухом класу 2 Кількість 1

JBF068-840-600 Dominator ™ 75 см з подвійним кожухом класу 2 Кількість 1

JBH068-240-600 Navigator ® 75см з кожухом класу 2 Кількість 1

JBH068-840-600 Navigator ® 75см з подвійним кожухом класу 2 Кількість 1

JBE078-240-600 1 м Dominator™ з кожухом класу 2 Кількість 1

ДОРОЖНІ КОНУСИ З КОЖУХАМИ 2 КЛАСУ
Використовуючи новітні технології 
виробництва, ми забезпечуємо 
відповідність світловідображаючого 
кожуха вимогам EN13422.



Тестування виробів: конуси

ТЕСТУВАННЯ ВИРОБІВ: КОНУСИ
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НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА 
Конуси витримують температуру до -18 
градусів (+/- 2 градуси) протягом мінімум 
2 годин. Випробування на ударостійкість 
і падіння повинні бути виконані протягом 
однієї хвилини після видалення конуса  
з середовища, де відбувається їх підготовка 
до умов випробувань.

ВИПРОБУВАННЯ 
НА УДАРОСТІЙКІСТЬ 
EN13422 РОЗДІЛ 7.5
Сталева куля вагою 900 г розгойдується 
на підвісці радіусом 1750 мм для перевірки 
конуса на ударну міцність. Корпус конуса 
або світлоповертаючий матеріал не 
повинні розірватися, зламатися або бути 
зруйнованими повністю або частково.

СТІЙКІСТЬ 
EN13422 РОЗДІЛ 7.4
Горизонтальна сила у діапазоні 6-13 Н 
прикладається до верхньої частини конуса, 
яка відповідає його ваговій категорії 
і зростанню. Конус не повинен перекидатися 
під дією сили.

ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАНЬ
ВИПРОБУВАННЯ 
НА ПАДІННЯ 
EN13422 РОЗДІЛ 7.6
Конус підвішений горизонтально на висоті 
1,5 метри. Конус знижується, і жодна його 
частина не може тріснути, зламатися, 
відокремитися або зміститися під час удару.

ВИПРОБУВАННЯ 
НА МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ 
EN13422 РОЗДІЛ 7.3.1 
Вертикальний розріз здійснюється через 
світлоповертаючу поверхню, що проходить 
зверху до низу. Частини матеріалу не повинні 
відділятися від тіла конуса на відстань 
більше 25 мм від лінії розрізу.

СВІТЛОПОВЕРТАЮЧА 
ЗДАТНІСТЬ 
EN13422 РОЗДІЛ 7.8
Світлоповертаюча здатність кожної 
виробничої партії конусних кожухів 
перевіряється на всіх кутах входу  
і кутах спостереження, необхідних перед 
випуском в складальне виробництво.

ВАГА
EN13422 РОЗДІЛ 4.1.2.1
У наведеній нижче таблиці вказано 
мінімальну вагу для відповідної висоти  
і класу ваги конуса (W).

Висота 
конуса (см)

Мінімальна вага (кг)

W1 W2 W3

100 4.8 6 7.5

75 3.2 4 5

50 1.3 1.9 2.5
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T  (K)cy

x

Виділена область 
відповідає EN13422

КОЛЬОРОВІСТЬ 
EN13422 РОЗДІЛ 6.1.2.2
Щоб колір наших конусів відповідав стандарту EN13422, вимірюється кольоровість 
зовнішньої і внутрішньої невідображаючих поверхонь конуса. Результати повинні 
знаходитися у виділеній області на графіку нижче.

ТЕСТУВАННЯ ВИРОБІВ: КОНУСИ

Наші конуси проходять незалежні лабораторні і серійні 
випробування відповідно до нашої системи якості ISO9001  
для забезпечення їх відповідності EN13422.

Ми маємо в своєму розпорядженні власне обладнання 
для технічних випробувань, яке дозволяє нам виконувати 
процедури випробувань, докладно описані в розділі 7 «Методи 
випробувань» на відповідність EN13422.

За конструкцією, розмірами і допусками конуси відповідають 
розділу 4 стандарту EN13422. Вони відповідають розділу 6 
EN13422 в частині вимог до ефективності.



Двосекційні конуси

ДВОСЕКЦІЙНІ КОНУСИ

 • Двосекційний формований конус – переважний 
варіант для управління рухом і продовження 
терміну експлуатації .

 • Складається з формованого верху з УФ-
стабілізованого HDPE (поліетилен високої 
щільності) і посиленої основи з 100% 
переробленого ПВХ.

КОНУС ТИПУ DOMINATOR™

ДОВГОТРИВАЛА ЯКІСТЬ

ЛЕГКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ
 • На 360° повністю втоплена рукоятка.
 • Швидке розгортання і пошук.

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ
 • Підвищена стійкість у порівнянні  

з традиційними ПВХ конусами.
 • Більше 80% від загальної ваги конуса 

знаходиться в основі.
 • Шипована нижня частина для 

оптимального зчеплення.

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ 
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • Конус і основа можуть бути марковані 
відповідно до фірмового стилю клієнта.

 • Підвищує впізнаваність бренду.
 • Протикрадіжні засоби.

МІЖНАРОДНІ ВЕРСІЇ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ КОЖУХИ, 
ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

JBE049-240-600 Dominator™ 50 см з кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JBE049-840-600 Dominator™ 50 см з двома кожухами Sealbrite™ Кількість 1

JBF069-240-600 Dominator™ 75 см з двома кожухами Sealbrite™ Кількість 1

JBF060-840-600 Dominator™ 75 см з двома кожухами Sealbrite™ Кількість 1

JBE079-240-600 1 м Dominator™ з кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JBE070-840-600 Dominator™ з двома кожухами Sealbrite™ Кількість 1

Дзвоніть  
для отримання більш 
детальної інформації

Dominator™ 75 см зі скандинавським кожухом Кількість 1

ДВОСЕКЦІЙНІ КОНУСИ DOMINATOR™

ТІЛЬКИ NAVIGATOR®
Дивіться стор. 45 для отримання 

докладної інформації

43 44

Dominator™ - наша власна система гравіювання - дозволяє змінювати логотипи «прямо в процесі виробництва», 
виробляючи майже 500 000 виробів на рік.

www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050

JUB049-200-000 Кожух Sealbrite™ для 50 см Dominator™ Кількість 10

JUB069-200-000 Кожух Sealbrite™ для 75 см Dominator™ Кількість 10

JUB079-200-000 Кожух Sealbrite™ для 1 м DOMINATOR™ Кількість 10

JUB065-200-000 Жовтий кожух для 75 см Dominator™ - підвісні кабелі Кількість 50

JUB075-200-000 Жовтий кожух для 1 м Dominator™ - підвісні кабелі Кількість 50

ЗАМІНА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН КОЖУХІВ R1B

ДОРОЖНІ КОНУСИ ТИПУ DOMINATOR™

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Висота 50 см 75 см 1 м

Вага 1.9 кг 5 кг 7 кг

Ширина 
(Основа)

25 см2 43 см2 57 см2

СТАНДАРТИ Повністю 
сумісні

BS873
EN13422

МАТЕРІАЛ

Верх Поліетилен

Основа Вторинний ПВХ

(Тільки стандарт 
Dominator™)



JAA049-220-600 50 см з обважуванням піском і кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JAA069-220-600 75 см з обважуванням піском і кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JAA070-220-600 1 м з обважуванням піском і кожухом Sealbrite™ Кількість 1

ЦІЛІСНИЙ КОНУС 
БАГАТОКОНУСНІ ПАКЕТИ

ТРИМАЧ 
КОНУСНОГО ЛАНЦЮГА

JAA049-220-615 50 см з кожухом Sealbrite™ - пк. 5 шт. Кількість 1

JAA069-220-615 75 см з кожухом Sealbrite™ - пк. 5 шт. Кількість 1

JUR000-000-600  Тримач ланцюга Кількість 1

JBH069-240-600 75 см Navigator® з кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JBH069-840-600 75 см Navigator® з подвійним кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JBH060-J01-12L 75 см Navigator® з помаранчевим кожухом з 3 частин Кількість 1

ДВОСЕКЦІЙНИЙ КОНУС 
NAVIGATOR®

ЦІЛІСНИЙ КОНУС 
ROADHOG™

ЦІЛІСНИЙ КОНУС
 З ОБВАЖНЮВАННЯМ 
ПІСКОМ

JBG049-200-600 RoadHog™ 50 см з кожухом Sealbrite™ Кількість 1

JBG069-200-600 RoadHog™ 75 см з кожухом Sealbrite™ Кількість 1

 • Економічний 75 см двосекційний конус, 
виготовлений за найвищими стандартами  
з використанням новітніх технологій виробництва.

 • Має рукоятку, поворотну на 360°, і кожух класу 
R1B, також є опція з двома кожухами.

 • 100% перероблений міцний цілісний конус,  
в комплекті із відбиваючим кожухом Sealbrite™.

 • Має характерну розширену чорну опорну область,  
яку можна забарвити кольоровою смугою відповідно 
до корпоративних кольорів компанії.

 • Цілісний конус в комплекті з відбиваючим 
кожухом Sealbrite ™ і традиційною  
шестикутною основою.

 • Пісок, що міститься у герметичній  
формованій основі 

 • Конуси пов’язані в пакети 
для полегшення продажів.

 • Підігнане під розмір руки легке кільце  
з гачками, які підходять до конусів  
всіх розмірів.

 • Може використовуватися для створення 
простого і ефективного вирішення 
огородження.

ДВОСЕКЦІЙНІ І ЦІЛІСНІ КОНУСИ ЦІЛІСНІ КОНУСИ

Двосекційні і цілісні конуси45 46www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050



ЛЕГКІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ
 • Штанги можна скласти до мінімальної 

довжини і зберігати в компактному просторі.
 • 20 штанг в упаковці.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВАРІАНТ
 • Телескопічні штанги для конусів можна 

використовувати в будь-яких умовах 
бездоріжжя, в приміщенні  
або на вулиці.

ЛЕГКІСТЬ З’ЄДНАННЯ
 • Конусні стовпи мають 100-міліметрові 

петлі на кожному кінці і розраховані  
на різні конуси JSP.

РІЗНОМАНІТТЯ КОНФІГУРАЦІЙ
 • Призначений для розміщення на двох транспортних конусах, щоб забезпечити швидку  

і просту розмітку.
 • Кінцеві петлі забезпечують вільний рух по осі повороту на 360° від одного нерухомого конусу.
 • Також можливо загороджувати великі області, просто додаючи більше конусів і стовпів.

РОЗСУВНИЙ ВАРІАНТ
 • Подовжується від 1100 мм до 2200 мм, що робить штанги такими, що адаптуються,  

і універсальними для різних варіантів застосувань.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ШТАНГИ ДЛЯ КОНУСІВ

Телескопічні штанги для конусів47 48www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050

TELESCOPIC POLES FOR CONES

 • Ефективний спосіб обмежити доступ до будь-якої області.
 • Ефективне рішення для захисту пішоходів та учасників 
дорожнього руху у будь-якій позашляховій ситуації.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ 
ШТАНГИ
ДЛЯ КОНУСІВ

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ШТАНГИ 
ДЛЯ КОНУСІВ

ГАБАРИТНІ 
РОЗМІРИ

Вага 600 г  

Найменша 
довжина 

висунення
1100 мм

Найбільша 
довжина 

висунення
2200 мм

Петля
100 мм  
(зовнішній діаметр)

МАТЕРІАЛ

Штанга
Перероблений 
ПВХ 

Петля
Поліетилен 
низької щільності

HDB024-035-400 Червоний/білий Кількість 1

HDB024-035-300 Жовтий/чорний Кількість 1

ДОСТУПНО В ДВОХ КОЛЬОРОВИХ КОМБІНАЦІЯХ

НОВИНКА

ТЕЛЕСКОПІЧНІ ШТАНГИ ДЛЯ КОНУСІВ



«РОЗУМНА» 
БЕЗПЕКА 
ДОРОЖНЬОГО 
РУХУ

ВІДБИВНІ КОНУСИ «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»
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КЕРІВНИЦТВО З ВИБОРУ КОНУСА 
ДЛЯ ЗАБОРОНИ СТОЯНКИ 
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Mk
™
2

51 см 2.6 кг
40 см

x
37 см

УФ-
стабілізований 

ПЕНЩ

УФ-
стабілізований 

ПЕНЩ
- 200

Mk
™
4

51.5 см 3.4 кг
42.5 см

x
39 см

УФ-
стабілізований 

ПЕНЩ
Перероблений 

ПВХ
200

Mk
™
5

56.5 см 3.4 кг
42.5 см

x
39 см

УФ-
стабілізований 

ПЕВЩ
Перероблений 

ПВХ
- 200

DO
MI

NA
TO

R™

51.5 см 1.9 кг
17.5 см

x
17.5 см

УФ-
стабілізований 

ПЕВЩ
Перероблений 

ПВХ
- - 200

RO
AD

HO
G™

51 см 2.6 кг
26 см

x
26 см

Перероблений 
ПВХ

Перероблений 
ПВХ

- - 200

Mk™ 4 конус для заборони стоянки, готовий до вилучення 
від обертової форми.

ВІДБИВНІ КОНУСИ  
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»
Нові світловідбиваючі конуси «Стоянку заборонено» пропонують 
ефективний спосіб запобігання паркування і перешкоди  
для інших учасників дорожнього руху. Нова відбивна функція 
забезпечує максимальну видимість при слабкому освітленні,  
що робить цей конус одним із самих практичних конусів  
для заборони стоянки доступним на ринку.

Конструкція цих конусів була 
змінена, і тепер вони забезпечені 
світловідбиваючими наліпками, 
тому їх видно як вдень, так і вночі.
Ці конуси чудово виглядають, 
вони дуже яскраві і їх просто 
неможливо пропустити“

ЦІЛОДОБОВА  
       ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Світловідбиваючий диск акуратно наноситься на новий 
конус Mk™ 4 для заборони стоянки.

ВІДБИВНІ КОНУСИ ТИПУ «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

НОВИЙ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН



JBG041-900-200 50 см/20” Світловідбиваючий конус RoadHog ™,  
«Стоянку заборонено» Кількість 1

JAB041-640-200 50 см / 20 Dominator ™ Reflective - «Для заборони стоянки» Кількість 1

ВІДБИВНИЙ КОНУС
ROADHOG™ 
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

ВІДБИВНИЙ КОНУС 
DOMINATOR™ 
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

JBN081-140-200 MkTM 5 Світловідбиваючий двосекційний конус 
«Стоянку заборонено» Кількість 1 JBB081-140-200 MkTM4 Світловідбиваючий двосекційний конус 

«Стоянку заборонено» Кількість 1 JAD081-120-200 MkTM 2 Світловідбиваючий конус «Стоянка заборонено» Кількість 1

ВІДБИВНИЙ КОНУС 
Mk™5
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

ВІДБИВНИЙ КОНУС 
Mk™4 
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

ВІДБИВНИЙ КОНУС 
Mk™2
«СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

 • Двосекційний конус для заборони стоянки Mk™ 5,  
верхівка якого виготовлена з УФ-стабілізованого  
HDPE видувного формування, а основа з 100% 
переробленого ПВХ.

 • У комплекті з світловідбиваючим диском  
«Стоянку заборонено».

 • Двосекційний конус «Стоянку заборонено» Mk™ 4, 
верхівка якого виготовлена ротаційним формуванням  
з УФ-стабілізованого поліетилену низької щільності,  
а основа з 100% переробленого ПВХ.

 • У комплекті з світловідбиваючим диском  
«Стоянку заборонено».

 • Можливість тиснення на поверхні дисків.

 • Конус Mk™ 2 «Стоянку заборонено», відлитий  
з УФ-стабілізованого поліетилену з основою, 
обтяженою піском.

 • У комплекті з світловідбиваючим диском  
«Стоянку заборонено».

 • Можливість тиснення на поверхні диска.

 • Двосекційний формований конус  
з верхівкою жовтого кольору  
з УФ-стабілізованого поліетилену 
низької щільності і посиленою 100% 
переробленою композитною основою.

 • У комплекті з світловідбиваючим 
диском «Стоянку заборонено».

 • 100% перероблений міцний 
цільний конус з відмінною 
розширеною площею основи 
чорного кольору.

 • У комплекті з вітловідбиваючим 
диском «Стоянку заборонена».
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ЕКСПРЕС-
ДРУК 

51

Наша нова послуга експрес-друку - це швидке 
рішення для клієнтів/споживачів, які бажають 
нанести назву своєї компанії на готові конуси  
і огорожі. Будь ласка, зверніться до стор. 35  
для отримання більш докладної інформації.

НОВИНКА

ВІДБИВНІ КОНУСИ «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»

НОВИЙ ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН

ВІДБИВНІ КОНУСИ ТИПУ «СТОЯНКУ ЗАБОРОНЕНО»



РОЗМІТКА 

JAT070-040-600 1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - 
червоного кольору Кількість 1

JAT070-040-500 1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - 
синього кольору Кількість 1

JAT070-040-300 1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - 
зеленого кольору Кількість 1

JAT070-040-200 1 м ланцюжок для утримання четвірки конусів - 
жовтого кольору Кількість 1

HDE330-005-362 25 м ланцюжок у відрі для перенесення Кількість 1

СТОВПИ З ЛАНЦЮГАМИ - СТОВПИ
Стовпи в комплекті з кришкою для підтримки ланцюгів.

СТОВП З ЛАНЦЮГОМ - ОСНОВА
Виготовлений з переробленого ПВХ і важить 
близько 3 кг, що забезпечує надійну опору.

HDE220-001-100  Міцна основа для стовпа і ланцюга - чорного кольору Кількість 1

ЧЕТВІРКА КОНУСІВ, 
УТРИМУВАНИХ ЛАНЦЮЖКОМ

СТРІЧКА ZEBRA™
Асортимент червоної / білої стрічки 
Zebra™ - 3 варіанти довжини, чорно-
жовтої - тільки 500 м.

HDH000-505-400 Червоний / білий - 50 м х 7 см Кількість 20

HDH000-605-400 Червоний / білий - 100 м х 7 см Кількість 20

HDH001-005-400 Червоний / білий - 500 м х 7 см Кількість 20

HDH001-005-300 Чорний / жовтий - 500 м х 7 см Кількість 20

СТРІЧКА ВИСОКОЇ ВИДИМОСТІ FABGLO™
Тканинна стрічка 25 х 2 см високої видимості.

HDJ000-200-800 Високої видимості, помаранчева – 25 м. Кількість 50

Обтяжена піском основа для додаткової стійкості і вигнутий верх  
для кріплення штанг для спортивних цілей.

JCA020-020-_00 30 см спортивний конус Кількість 10

JCA030-020-_00 45 см спортивний конус Кількість 10

JCA060-020-_00 75 см спортивний конус Кількість 5

JCA050-020-_00 60 см спортивний конус Кількість 5

СПОРТИВНИЙ КОНУС 
З ПІЩАНИМ ОБВАЖНЮВАЧЕМ

 • Дорожній конус з вбудованим утримувачем ланцюга.
 • Згодом можна використовувати два або більше конусів, 
щоб швидко закрити область ланцюгом.

 • Ідеально підходить для застосування на будь-яких 
заходах або опорних пунктах.

Див. Стор. 35

КОНУСИ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ЛАНЦЮЖКОМ І СПОРТИВНІ КОНУСИ

Розмітка

Вставте цей номер замість тире  
для конуса потрібного кольору:

2 Жовтий 3 Зелений 5 Синій 6 Червоний

РОЗМІТКА

JER060-200-624  Система Flexichain, 75 см, тільки стовп Кількість 1

JET000-001-100 Опора Unibase™ Кількість 1

СИСТЕМА 
FLEXICHAIN
Формовані опори з 
вбудованим шнуровим 
амортизатором 
дозволяють стовпам 
повернутися  
у вертикальне 
положення після удару.
З’єднані ланцюгом, 
для того, щоб можна 
було оточити потрібні 
ділянки.
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HDM000-305-400 Попереджувальні сигнальні прапори – 26 м Кількість 50

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ 
СИГНАЛЬНІ ПРАПОРИ
26 м червоно-білих 
підвісних прапорів 
на яскраво-
помаранчевому 
шнурі.

HDE100-005-400 Стовп білого / червоного кольору Кількість 1

HDE100-005-300 Стовп чорного / жовтого кольору Кількість 1

HDE100-005-700 Стовп синього / білого кольору Кількість 1

HDC000-275-400 Ланцюг 8 мм - 25 м упаковка -  
червоного / білого кольору Кількість 4

HDC000-275-300 Ланцюг  8мм - 25 м упаковка -  
чорного / жовтого кольору Кількість 4

HDC000-265-400 Ланцюг  6мм - 25 м упаковка -  
червоного / білого кольору Кількість 6

HDC000-265-700 Ланцюг 6 мм - 25 м упаковка -  
синього / білого кольору Кількість 6

HDC000-265-300 Ланцюг 6 мм - 25 м упаковка -  
чорного / жовтого кольору Кількість 6

HDC000-262-000 Ланцюг 6 мм - 25 м упаковка - зеленого кольору Кількість 6

СТОВПИ З ЛАНЦЮГАМИ - ЛАНЦЮГИ
Можуть бути пристосовані до комплектації, так щоб кольорові стовпи 
відповідали основам або конусам, щоб сформувати багатофункціональну 
систему огорож. Ідеальні в якості роздільника натовпу або оточення району. 
Підходять для складів, лікарень і приймальних.

www.jspsafety.com      sales@jspsafety.com      +44 (0)1993 826050

Стовп і основа 
продаються окремо



Demarcation / Contraflow Delineation

ВІДБИВАЮЧА СМУГА РОЗМЕЖУВАННЯ СМУГИ ЗУСТРІЧНОГО РУХУ
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 • 2 м і 3,5 м світловідбиваюча смуга для безпечної огорожі.
 • Припасувальні стрічки включені.
 • Ідеально підходить для традиційних сітчастих огороджувальних 
панелей і огорож для контролю натовпу

ЧЕРВОНО-БІЛА 
ВІДБИВАЮЧА СМУГА
FENCEBRITE™

HFB001-300-100 2 м червоно-біла світловідбиваюча смуга Кількість 5

HFB001-800-100 3,5 м червоно-біла світловідбиваюча смуга Кількість 5

ЛЕГКЕ ПРИЄДНАННЯВІДБИТТЯ КЛАСУ R1ГНУЧКЕ ТА МІЦНЕ

 • Видувне формування з УФ-стабілізованого поліетилену.
 • Основа з поворотним замком, який підходить  
або застосовується для постійних металевих гнізд,  
куди вставляються стрижні менше 6 мм, або  
на тимчасовій основі.

 • Ротаційно-формована стійка  
з УФ-стабілізованого поліетилену.

 • Стовпи повертаються у вертикальне положення 
після удару.

 • Поставляється в комплекті з гвинтовим з’єднанням 
з двох частин і високоміцними «шнуровими 
амортизаторами» для установки Unibase™.

СТОВП ДЛЯ ПОСТА ДПС 
GLOPOST

СТОВП ДЛЯ ПОСТА ДПС 
SPRINGBACK 

UNIBASE™

 • Призначений для використання 
циліндрів «Glo Posts»,  
Springback та інших виробників.

 • Виготовлений з 100% 
переробленого ПВХ.

БОЛТИ UNIBASE™

 • Вибір болта проводиться  
в залежності  
від застосування  
на поверхні майданчика.

JES069-200-600   75 см Glopost - Sealbrite™ Кількість 10

JES079-200-600   1 м Glopost - Sealbrite™ Кількість 10

JER069-200-600   75 см циліндр Springback - Sealbrite™ Кількість 20

Стовп і база 
продаються окремо

JET000-001-100   Unibase™ Кількість 1

JUP000-000-000   Клейовий килимок Кількість 150

HAH000-000-000   Пара кріплень до бетону Кількість 1

HAJ000-000-000  Пара асфальтових кріплень Кількість 1

Цей виріб може бути легко прикріплений до різних 
тимчасових панелей огорожі. Відбиваюча функція робить 
його відмінно придатним для застосування на будь-якому 
будівельному майданчику і в громадських місцях.“



LEM010-001-200 MicroLite™ - миготливий світильник Кількість 50

LEM020-001-200 MicroLite™ - миготливий фотоелемент Кількість 50

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВОГНІ,  
ЩО МИГОТЯТЬ
MICROLITE™

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА
MAXILITE™

СТОВПИ
KINGHAM™

СТОВПИ
CHURCHILL™

ГНУЧКІ СТОВПИ
WYCHWOOD™

ДОРОЖНІ ЛІХТАРІ ТА ПРИЛАДДЯСТОВПИ  
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА УЗБІЧЧІ ДОРОГИ

HEV040-106-500 Стовпи для установки на узбіччі Wychwood™ Кількість 10

HEV040-126-500 Стовпи для установки на узбіччі Wychwood™ - 
повітряні кабелі Кількість 10

HEV040-125-301 Стовпи для установки на узбіччі Wychwood™ - 
підземні кабелі Кількість 10

HEV060-106-500 Стовпи для встановлення на узбіччі Churchill™ Кількість 10

HEV050-106-500 Стовпи для встановлення на узбіччі Kingham™ Кількість 10

 Стовпи для установки на узбіччі / Лампи та приладдя

СТОВПИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА УЗБІЧЧІ ДОРОГИ ЛАМПИ ТА ПРИЛАДДЯ

 • Відлитий підпружинений стовп з великою відбиваючою 
поверхнею, що відповідає стандарту EN12899 -1 класу R2.

 • Розміри: В-130 см x Ш -14 см. Вага: 1,2 кг.
 • Також доступний виготовлений на замовлення ярлик  

і багатомовні варіанти.

 • 360-градусний об’єктив для кругової освітленості.
 • Ударостійка лінза з високоякісного полікарбонату.
 • Два варіанти режиму - миготіння з фотоелементом і без нього.
 • Відповідає EN12352

 • Лампа з двома батареями з поворотною головкою,  
що забезпечує оглядовість 360°, і лінзою діаметром 18 см.

 • Подвійна функція фотоелемента забезпечує статичний 
або миготливий режими роботи.

 • Конструкція запобіжного болта дозволяє кріпити його  
до конуса і огорож.

 • Відповідає EN12352

 • Міцна циліндрична конструкція, виготовлена методом 
видувного формування, з відбиваючою поверхнею,  
що відповідає стандарту EN12899-1 класу R2.

 • Багатоцільове використання, починаючи від узбіч шосе 
до майданчиків з твердим покриттям.

 • Розміри: В-131 см х Ш -12,5 см. Вага 1,4 кг.

 • Конструкція з ударостійкого поліетилену з великою 
відбиваючою поверхнею, що відповідає стандарту 
EN12899-1 класу R2.

 • Багатоцільові стовпи, які можна використовувати на 
узбіччях або встановити на майданчику з твердим 
покриттям для паркувань.

 • Розміри: В - 120 см x Ш -15 см. Вага: 2,1 кг.

LAF060-001-200 MaxiLite™ LED - світильник жовтого кольору Кількість 10

LAF060-000-600 MaxiLite™ LED - світильник червоного кольору Кількість 10

LAF060-201-200
MaxiLite™ LED - світильник жовтого кольору, 
комплектується кронштейном для кріплення  
до каркасів

Кількість 10
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВОГНІ, ЩО МИГОТЯТЬ 
MICROLITE™
З ВСТАНОВЛЕНИМ БОЛТОМ

 • MicroLite™ поставляється  
з встановленим болтом.

 • Універсальний кронштейн конуса лампи 
можна використовувати для кріплення 
MicroLite™ для прискореного монтажу  
на конус.

LGJ010-001-200 MicroLite™ - FNPC, що комплектуються встановленим болтом Кількість 50

LGJ020-001-200 MicroLite™ - FPC, що комплектуються встановленим болтом Кількість 50

LUM000-000-200 Універсальний кронштейн для лампи на конусі Кількість 50

Тримач лампи 
продається окремо.

6В батарея не входить в комплект цих ламп
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ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ЕСТАКАД

Жовті знаки у формі літери А, 
прості або з написом 
«обережно, мокра підлога».

Двосекційний конус, верхівка якого виготовлена 
з УФ-стабілізованого ПЕНП, а основа з 100% 
переробленого ПВХ.

Призначені для рівномірного розподілу 
ваги підмостків і захисту вразливих  
поверхонь від пошкоджень. Доступні 
зроблені на замовлення кольору і логотип.

Можуть використовуватися окремо 
або парами для повної герметизації 
стиків підмостків. Доступні кольори  
на замовлення.

50 см ПВХ конуси для позначення 
небезпечних зон.

Оригінальний чотиристоронній конус 
з надрукованим повідомленням 
«Обережно, мокра підлога».

ДВОСЕКЦІЙНИЙ КОНУС 
ТРИКУТНОГО ПЕРЕТИНУ

ПІДСТАВКИ GRIPPA PAD™ ЗАСОБИ СПІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ПІДМОСТКІВ

ЗБІРНИЙ КОНУС 35

HBD000-500-200 Знак у формі літери А жовтого кольору Кількість 10

HBD110-500-200 Знак у формі літери А жовтого кольору -  
«Обережно, мокра підлога» Кількість 10

JBD080-040-23J Трикутний двосекційний конус - однотонний Кількість 10

HMA000-000-200 Підставки Grippa Pad™ - жовтого кольору Кількість 50 HMB000-000-200 Пристрої захисту стиків підмостків - жовтого кольору Кількість 50

JCP121-200-200 Збірний конус 35 жовтого кольору - «Мокра підлога» Кількість 5

JAR043-400-218 50 см підлоговий знак «Йде прибирання» Кількість 10

JAR044-000-218 Конус 50 см «Слизька поверхня» Кількість 10

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕСТАКАДИ
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 • Відливають з переробленого поліетилену низької  
щільності чорного кольору, мають набагато меншу вагу,  
ніж традиційні металеві знаки.

 • Дозволяють транспортувати збільшену кількість виробів.
 • Утоплений зовнішній обідок, що захищає відбиваючу поверхню

ЗНАКИ НА ДОРОЖНІХ 
КОНУСАХ
PORTACONE™

ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ  
      ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ

 • Чорні знаки виготовлені з 100% переробленого 
поліетилену низької щільності.

 • У кольорових, зроблених на замовлення 
версіях знаків використовується вихідний 
поліетилен низької щільності.

БРЕНДІНГ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ 
          ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 • Можна вибрати кольорові рамки  
для передачі корпоративного іміджу.

 • Назви компаній можуть бути  
витиснені чорним.

БЕЗПЕКА
 • Міцні лямки, прикріплені до задньої 

частини знака, забезпечують гарне 
зчеплення з конусом.

HCA010-301-100 Знак PortaCone™ - Дорожні роботи Кількість 5

HCA020-301-100 Знак PortaCone™ - Дорога звужується вліво Кількість 5

HCA030-301-100 Знак PortaCone™ - Дорога звужується вправо Кількість 5

HCA100-201-100 Знак PortaCone™ - Пішохідна доріжка Кількість 5

HCA060-301-100 Знак PortaCone™ - Реверсивна стрілка Кількість 5

HCA040-301-100 Знак PortaCone ™ - Стрілка вліво Кількість 5

HCA050-301-100 Знак PortaCone ™ - Стрілка вправо Кількість 5

HCA070-201-100 Знак PortaCone ™ - Пішохідний шлях вліво Кількість 5

HCA080-201-100 Знак PortaCone ™ - Пішохідний шлях вправо Кількість 5

ЗНАКИ У ВИГЛЯДІ 
A-ОБРАЗНОЇ 
РАМИ

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ 
КОНУСИ



XX

ШВИДКІСНІ РАМПИ

 • Виключно жорстка рампа, виготовлена з 100%  
переробленого ПВХ.

 • Доступні дві висоти - 5 см і 7,5 см для зон 10 миль на годину  
і 5 миль на годину відповідно.

ШВИДКІСНІ 
РАМПИ
JUMBO™

БЛОКУВАННЯ
 • Кожна секція має вбудоване блокування  

для полегшення вибору і установки.

БРЕНДІНГОВА ПЛОЩА
 • Площа 12 см х 6 см, що дозволяє вибивати 

ім’я клієнта.

КАНАЛ ДЛЯ ШЛАНГА / КАБЕЛЮ
 • Канал 4 см х 2 см на нижньому боці 

дозволяє розміщувати в ньому шланг / 
кабелі.

ВІДБИВАЧІ
 • Кожна внутрішня частина має вбудовані 

білі відбивачі для додаткової видимості.

10 МИЛЬ/ГОД - 16КМ/ГОД, 5 МИЛЬ/ГОД -8 КМ/ГОД, РАМПИ І БОЛТИ

РАМПИ  7,5 см ЗАВВИШКИ
Призначені для зниження 
швидкості до 5-8 км/год.
Ідеально підходять для портів, 
вантажних майданчиків  
і автобусних станцій.

7,5 см заввишки5 см заввишки

РАМПИ 5 см ЗАВВИШКИ
Призначені для зниження 
швидкості до 10-16 км /год.
Ідеально підходять для в’їзду  
на паркування, під’їзду до шкіл 
та лікарень.

ВАРІАНТИ РАМП

ТАКОЖ ДОСТУПНІ 
АЛЬТЕРНАТИВНІ 

КОЛЬОРИ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

HAL010-125-300 10 миль/год - 16 км/год.  
Гребені-обмежувачі швидкості (пара) В - 5 см, Д - 50 см, Ш - 40 см, 8,2 кг Кількість 1

HAM000-820-200 10 миль/год - 16 км/год.  
Жовті заглушки (пара) В - 5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 4,5 кг Кількість 1

HAM000-821-100 10 миль/год - 16 км/год.  
Чорні заглушки (пара) В - 5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 4 кг Кількість 1

HAL010-135-300 5 миль/год - 8 км/год  
Гребені-обмежувачі швидкості (пара) В - 7,5 см, Д - 50 см, Ш - 40 см,, 16 кг Кількість 1

HAM000-830-200 5 миль/год - 8 км/год.  
Жовті заглушки (пара) В - 7,5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 9 кг Кількість 1

HAM000-831-100 5 миль/год - 8 км/год,  
Чорні заглушки (пара) В - 7,5 см, Д - 20 см, Ш - 40 см, 9 кг Кількість 1

HAH000-000-000 Пара елементів для застосування в бетоні Кількість 1

HAJ000-000-000 Пара асфальтових кріплень Кількість 1
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ШВИДКІСНІ РАМПИ
RIDGEBACK®

ШВИДКІСНІ РАМПИ
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НОВИНКА

БЛОКУВАННЯ
 • Ефективна система блокування  

для простоти підключення і підтримки 
стійкості до і після складання.

ЛЕГКО ЗАМОВИТИ -  
      ЛЕГКО ЗІБРАТИ
 • Рампи і торцеві кришки мають симетричну 

конструкцію, що спрощує замовлення  
для клієнтів.

 • Простота складання з додатковими 
опорними точками для підвищення стійкості.

КАНАЛ ДЛЯ ШЛАНГА / КАБЕЛЮ
 • Канал 4 см х 2 см на нижньому боці 

торцевих кришок для безпечного 
під’єднання кабелів через рампу.

 • Кабелі, що проходять через торцеві 
кришки, є завершальним елементом 
загальної обробки виробу і підтримують 
стійкість кабелю.

ОПЦІЇ РАМПИ
 • 5 см - Призначена для зниження швидкості 

до 10-16 км/год.
 • 7,5 см - Призначена для зниження 

швидкості до 5-8 км/год.

10 МИЛЬ/ГОД -16 КМ/ГОД, 5 МИЛЬ/ГОД - 8КМ/ГОД РАМПИ БОЛТИ

HAX002-125-300 10 миль/год 16 км/год  
Гребінь-обмежувач (одиночний) В 5 см, Д 50 см, Ш 40 см, 8,2 кг Кількість 1

HAY002-825-300 10 миль/год 16 км/год  
Торцева кришка (одиночна) В 5 см, Д 20 см, Ш 40 см, 4,5 кг Кількість 1  

HAX002-135-300 5 миль/год 8 км/год  
Гребінь-обмежувач (одиночний) В 7,5 см, Д 50 см, Ш 40 см, 16 кг Кількість 1

HAY002-835-300 5 миль/год 8 км/год  
Торцева кришка (одиночна) В 7,5 см, Д 20 см, Ш 40 см, 9 кг Кількість 1

HAH000-000-000 Пара для застосування в бетоні Кількість 1

HAJ000-000-000 Пара для асфальтового кріплення Кількість 1

СКАНУЙТЕ ВІДЕО ІНСТРУКЦІЇ
або подивіться відео за адресою: 
http://bit.ly/R-Back-UI

ВІДБИВНА ЗДАТНІСТЬ
 • Збільшена площа відображення  

в порівнянні з традиційними стилями, 
прийнятими в рампах.

 • Інноваційний підхід до використання 
термопластичних світлоповертаючих 
елементів з вбудованими скляними  
кульками, щоб зробити виріб більш  
надійним.

ОРИГІНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН
 • Розроблено для зниження швидкості 

автомобіля, поліпшення умов безпеки  
в житлових і комерційних зонах.

 • Дизайн оптимізує видимість для учасників 
дорожнього руху, максимізуючи 
ефективність застосування.

100% RECYCLABLE

ШВИДКІСНІ РАМПИ

ЧОРНА І ЖОВТАЛІВА АБО ПРАВА
Ridgeback® була розроблена так, щоб об’єднати обидва кольори 
в одному гребені-обмежувачі і в обох торцевих кришках. Проста 
конструкція також дозволяє із зручністю використовувати обидві 
торцеві заглушки на будь-якому кінці рампи.

ПРОСТА, 
  але ЕФЕКТИВНА

Відмінні риси конструкції НОВОЇ 
рампи з переробленого ПВХ Ridgeback®  

і кут нахилу світловідбивних елементів 
оптимізують взаємодію з фарами автомобіля 

для поліпшення видимості.  
Новітня високоефективна полімерна технологія 

відповідає вимогам BS EN 1436: 2018  
і вимогам з довговічності BS EN1824: 201.



КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

 • Стандартний контейнер для піску та солі  
розміром 7 куб. футів, висотою 80 см,  
довжиною 80 см і глибиною 60 см, важить 11 кг.

 • Максимальна місткість контейнера для піску  
та солі стандартного розміру складає 250 кг —  
10 х 25 кг мішків з сіллю.

 • Великогабаритний контейнер для піску та солі 
розміром 12 куб. футів, висотою 82 см,  
довжиною 105 см, глибиною 75 см і вагою 16 кг.

 • Максимальна місткість великогабаритного 
контейнера для піску та солі становить 450 кг —  
18 x 25 кг мішків з сіллю.

 • Невеликий контейнер для піску та солі розміром  
1,75 куб. футів, висотою 49 см, довжиною 50 см  
і глибиною 46 см, важить 5 кг.

 • Максимальна місткість маленького контейнера 
для піску та солі - 50 кг — 2 мішки по 25 кг солі.

КОНТЕЙНЕР 

ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЕЛИКИХ РОБОЧИХ 
МАЙДАНЧИКІВ

МАЛЕНЬКИЙ КОНТЕЙНЕР
ІДЕАЛЬНО ДЛЯ МАГАЗИНІВ І ОФІСІВ

Контейнери сипучих матеріалів

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

ТОЧКИ ДОСТУПУ 
     ДЛЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА

 • Точки доступу роблять відро для сміття 
зручним для підйому за допомогою 
автонавантажувача.

 • Доступний тільки для контейнерів 
підвищенної міцності.

ЗРУЧНІСТЬ УКЛАДАННЯ
 • Встановлюється всередині один одного,  

що робить зручним їх укладання в штабель 
для зручності зберігання.

 • 32 одиниці на піддон.

КОЛЬОРИ
 • Доступні різні комбінації кольору.
 • Ще один спосіб персоналізувати контейнер 

для піску та солі.

ОПЦІОНАЛЬНО -  
     ЗАСУВ І СКОБА

 • Засув і скоба можуть бути встановлені 
за додаткову плату. У разі необхідності 
контейнер для піску та солі замикається.

РУКОЯТКИ
 • Формовані зачеплення для пальців,  

що допомагають підняти кришку  
і уникнути травм.

БРЕНДІНГ
 • Велика покрита металом площа, на якій 

інформація підрядника може бути 
витиснута чорним для захисту від крадіжки 
і реклами реквізитів підрядника.

HPK470-000-200 250 кг - всі жовтого кольору Кількість 1

HPK470-005-300 250 кг - чорний / жовтий контейнер Кількість 1

HPK470-001-100 250 кг - всі чорного кольору Кількість 1

HPK470-090-200 250 кг - жовта ч/б засувка і скоба Кількість 1

HPK480-000-200 450 кг - всі жовтого кольору Кількість 1

HPK480-005-300 450 кг - чорний контейнер / жовта кришка Кількість 1

HPK480-001-100 450 кг - всі чорного кольору Кількість 1

HPK480-090-200
450 кг - жовтого кольору  
в комплекті з накладкою і скобою

Кількість 1

HPK490-00R-700 50 кг - всі зеленого кольору Кількість 1

HPK490-00S-300 50 кг - всі темно-сірого кольору Кількість 1

HPK490-00S-400 50 кг - всі піщаного кольору Кількість 1

HPK490-000-200 50 кг - всі жовтого кольору Кількість 1

HPK490-001-100 50 кг - всі чорного кольору Кількість 1

HPK490-005-300
50 кг - чорний контейнер /  
жовта кришка

Кількість 1
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СТАНДАРТНИЙ РОЗМІР

ВЕЛИКИЙ РОЗМІР

МАЛЕНЬКИЙ РОЗМІР

HPK490-000-600
  50 кг - всі червоного кольору

Кількість 1
НОВИНКА

НОВИЙ КОЛІР, ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ПОСЛУГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ


