Predstavljamo vam najmočnejša mačja očesa v svetovnem merilu!
Steklene mačje oči SIGLITE, so nameščene na različnih lokacijah in v različnih državah sveta, vse pa
imajo imajo eno skupno lastnost - najvišjo kvaliteto.
Izdelano v skladu z EN 1463 part 1 and part 2 skupaj z ISO 9001 proizvajalca, je bil izdan tudi CE
certifikat.
Tip Siglite KERB V-5
Stekleno mačje oko primerno za robnike ipd. Svetloba se odbije neodvisno od vpadnega
kota 360 stopinj in se vrne nazaj k opazovalcu.
To je temporirano steklo premera 5 cm, vloženo v telo iz gume. Montaža je enostavna izvrtati luknjo 2mm širšo in 45mm globoko in brez
kakršnega koli lepila vstaviti. Barva standardno bela in rumena, možne tudi ostale.

Namen:
- izboljšati nočno vidljivost
robnikov
- na krožiščih
- prometnih otokih
- v tunelih
- na koncih nakladalnih ramp…
- delilci pasov, pločniki,
kolesarske steze…

Robniki Amsterdam

Prednosti:
Tehnične karakteristike:
- ni elektrtostatike
- odpornost na pritisk 18T
- odpornost na umazanijo
- premer svedra za montažo 52
- preprosta in hitra montaža brez
mm, 45 mm globoko
lepil
- veliko daljša življenjska doba kot
pri plastičnih ali aluminijskih
variantah
- ni potrebno vzdrževanje

Tunel in pločnik - Amsterdam

Krožišče na Nizozemskem

Prometni otok Italija

Avtocesta Siglite SIG 19

Razmejitev pasov s podporo Siglite az nočne razmere

Krožišče podprto s Siglite SIG 25

Letališče Frankfurt-Hahn. Siglite SIG 14 jantarne barve.
Nočna podpora usmerjevalne črte.
Barvna oznaka v nočeh in dežju praktično ni vidna.

Siglite SIG 14mm jantarne barve v hangarju
(Letališče Düsseldorf)

Tip Siglite Cestni odsevnik SIG-14
Stekleno mačje oko primerno za robnike ipd. Svetloba se odbije neodvisno od
vpadnega kota 360 stopinj in se vrne nazaj k opazovalcu.
To je temporirano steklo premera 10 cm, vloženo v tla dignjena kupola 14mm .
Montaža je enostavna - izvrtati luknjo 104mm širšo in 25mm globoko
ekoksy ali bitumensko lepilo. Standardne barve: bela, jantar, zelena,rdeča,
modra in rumena!

Namen:
- kot črte na parkiriščih
- označba pasov
- prometni otokih
- v tunelih
- na koncih nakladalnih ramp…
- delilci pasov, pločniki,
kolesarske steze…

Prednosti:
- ni elektrtostatike
- zelo močna reflektivnost
- odpornost na umazanijo + se
čisti ob dežju
- preprosta in hitra montaža z
epoksy lepili
- življenjska doba primerljiva z
ostalio cestno konstrukcijo
- ni potrebno vzdrževanje

Tehnične karakteristike:
- odpornost na pritisk 40T
- premer svedra za montažo 104
mm, 25 mm globoko

VIDEO Montaža - Barcelona Španija
http://www.youtube.com/watch?v=OhQ3qEXLwnw&feature=youtube_gdata_player

OSTALA PONUDBA:
Okolju prijazne granule za preprečevanje poledice:
www.envirothaw.si
Splošna ponudba cestne signalizacije in komunalne opreme:
www.constant.si
Stebrički iz elastomera - vidno, varno, vzdržljivo:
http://www./xlast#
100% NEZAROSLJIVA ogledala:
http://www.prometnaogledala.si/html/downloads.html

Se priporoča
dir.Matjaž Pribošič

