Heras Mobile Fencing & Security BV
Огляд продукції

Heras Mobile is Climate Aware

Стабільне виробництво
Heras Mobile Fencing & Security's – три європейські виробничі підрозділи, призначені для максимально
ефективного виробництва. Скорочення споживання енергії і СО2 досягається завдяки застосуванню
інноваційних методів. Heras Mobile підтримує сувору політику CRH щодо безпеки, здоров’я і захисту
навколишнього середовища.
Лідер ринку Heras Mobile інвестує у відповідальні виробничі підрозділи
та інноваційні процеси. В 2010 році була поставлена ціль скоротити
викиди СО2 як мінімум на 20% до 2020 року (виходячи з об’єму
виробництва). Схеми викидів CO2 для всієї продукції та технологічного
ланцюжка були визначені. Споживання енергії та відходи стали
обмежуватися всюди де це можливо. Торгові організації обрали Heras
як найкращого роботодавця 'SHE' 2013 року.

Безпека, Здоров’я і Захист навколишнього середовища
Разом з нашими співробітниками, постачальниками та клієнтами ми
підтримуємо такі Стандарти:
Безпека
Нульові інциденти у виробництві, транспортуванні та монтажі. Безпека –
обов’язкова норма з сертифікованою системою управління безпекою.

www.plettac.ua

Здоров'я
Разом ми уникаємо випадків і скорочуємо відпустки через
хворобу. Гідне підприємництво вимагає чесних стосунків з
людьми. Heras Mobile заохочує особистий розвиток
співробітників.
Захист навколишнього середовища
Система екологічного менеджменту. Скорочення викидів СО2
при використанні сировини та у процесі виробництва.

Тимчасова зовнішня охорона

Heras Mobile Fencing & Security
Heras Mobile є надійним фахівцем з виробництва, продажу та
оренди рішень для тимчасової безпеки. Саме Heras винайшов
будівельну огорожу в 1966 році. Заснована в 1952 році, Heras
Mobile працює в 24 країнах і є стабільним підприємством. Ми
розуміємо проблеми орендодавців і кінцевих користувачів.

Всі будівельні огорожі Heras Mobile мають
сертифікат CE і тому відповідають нормам
безпеки, встановленим в Європейській економічній зоні. Ми надали нашим виробам
важливі додаткові переваги, такі як чудова
логістика та детальні інструкції з монтажу.
Високоякісні аксесуари забезпечують додаткову безпеку для ваших працівників,
кінцевих користувачів і навколишнього
середовища.

Найбільша в Європі безпека
Heras Mobile є лідером європейського
ринку щодо тимчасових рішень безпеки.
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Цього ми досягли, підтримуючи зв'язок з
ринком. Можливості необмежені, наші
співробітники компетентні та гнучкі, а виробництво екологічно відповідальне.

Надійні рішення
Heras Mobile Fencing & Security пропонує
надійні рішення для захисту тимчасових
обмежень. Наші амбіції - оптимальне співвідношення ціни та якості. Бути орієнтованим на клієнтів у нас в крові. Ви і ваші
клієнти відчуєте себе добре і безпечно завдяки нашому способу роботи та рішенням,
які ми пропонуємо.

Орієнтованість на споживача - підстава нашого існування

Наші основні цінності
Підстава нашого існування - сувора орієнтація на клієнтів. Heras
Mobile Fencing & Security - це одночасно виробник і постачальник товарів, орендодавець і постачальник послуг. Будучи надійним партнером, ми чесно ставимося до Вас і навколишнього
середовища. Будучи компанією орієнтованою на людей, ми
виступаємо за відкрите спілкування, чесність і прозорість.

Ні одне місце розташування проекту не
схоже на інше. Наші клієнти можуть бути
впевнені в індивідуальних консультаціях для
будь-яких конкретних обставин відповідно
до їх побажань і вимог. Heras Mobile постійно працює над інноваціями та впровадженням інноваційних рішень безпеки.
Останні розробки в продуктах, системах і
послугах повинні сприяти оптимальній
безпеці тимчасових місць розташування.

Орієнтованість на людей
Heras започатковувалась як голландський
сімейний бізнес. Компанія і велика і мала:
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світовий гравець, який насамперед є
особистим і доступним. Наша компанія є
децентралізованою організацією, близькою до наших клієнтів.

Лояльний і керований
Типовим для нашого персоналу є
лояльність до компанії та клієнтів. В
багатьох 'блакитна кров' у венах і мінімальна плинність персоналу. Ми високо
цінуємо довгострокові відносини з клієнтами і хочемо розмістити Вас у явно
гнучкому і керованому часом сегменті
ринку.

M90 мобільна огорожа
M90 - класична тимчасова огорожа, яка в нашій програмі
вже понад 25 років. M90 зварна вручну і оцинкована
гарячим способом, що робить її високоякісною міцною
огорожею, яка легко встановлюється, гнучкою у використанні та з довгим терміном експлуатації.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор. / верт.)
Труба секції (гор./верт.)

3500 х 2000 мм
76 х 300 мм
4 / 4 мм
30 / 42 мм

M70 мобільна огорожа
M70 - більш легка версія M90. Вона поєднує ручне зварювання і оцинкування гарячим способом M90 з вагою попередньо оцинкованої огорожі. Хороший варіант, якщо Ви
шукаєте огорожу оцинковану гарячим способом, але Вам не
потрібна висока якість M90.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

3500 х 2000 мм
100 х 300 мм
4 / 3 мм
25 / 40 мм

M550 мобільна огорожа 2.45*3.5 м
Це зварна вручну, оцинкована гарячим способом огорожа має
відмінну сітчасту панель 38x150 мм. Горизонтальна центральна
труба забезпечує додаткову міцність. Всі труби цієї мобільної
огорожі повністю зварені з усіх боків. І Ви можете додати
колючий дріт, щоб створити висоту до 2.95 метрів.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)
Середня труба (гор.)
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3500 х 2000 мм
38 х 150 мм
4 / 3 мм
30 / 42 мм
30 мм

M500 мобільна огорожа з
C-кронштейнами у кутах секції
Мобільна з захистом від перелазу огорожа M500 є найбезпечнішим
і найміцнішим захисним парканом для масових заходів і будівельного майданчика. Огорожа складається з 13 горизонтальних і 88
вертикальних дротів. В якості додаткової функції захисту від
перелазу дроти виходять за межі верхньої труби. Мобільна
огорожа M500 зварна з усіх сторін, всі кути мають С - кронштейни,
що забезпечує міцність та ще більш тривалий термін експлуатації.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

3500 х 2000 мм
35 х 150 мм
4 / 3 мм
30 / 42 мм

M400 мобільна огорожа з
C-кронштейнами у кутах секції
Попередньо оцинкований матеріал не залишає гострих залишків на
рамі та секції. Паркан є безпечним для Ваших рук. Використана
технологія виробництва є найбільш екологічно чистою. Вага цього
паркану невелика, тому достатньо лише одного робітника для
його встановлення. Труби зварені з усіх сторін і всі кути секції
мають кутові кронштейни. Це забезпечує більшу міцність каркасу і
збільшує термін експлуатації огорожі.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

3500 х 2000 мм
100 х 250 мм
4 / 3 мм
30 / 42 мм

M400 мобільна огорожа
Попередньо оцинкований матеріал не залишає гострих залиш-ків
на рамі та панелі. Паркан є безпечним для Ваших рук. Використана технологія виробництва є найбільш екологічно чистою.
Вага цього паркану невелика, тому достатньо лише одного
робітника для його встановлення. Труби приварені з усіх сторін.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)
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3500 х 2000 мм
100 х 250 мм
4 / 3 мм
30 / 42 мм

M400 мобільна огорожа 2*2.2 м
Ця тимчасова огорожа шириною 2.2 метра служить в якості
вбудованої панелі для Вашого мобільного паркану. Попередньо
оцинкований матеріал не залишає гострих залишків на рамі та
панелі, а використана технологія виробництва є найбільш
екологічно чистою. Вага цієї огорожі робить її придатною для
встановлення однією особою. Труби зварні з усіх сторін.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

2252 х 2000 мм
100 х 250 мм
4 / 3 мм
30 / 42 мм

M300 мобільна огорожа
Попередньо оцинкований матеріал не залишає гострих
залишків на рамі та панелі. Огорожа є безпечна для Ваших
рук. Використана технологія виробництва є найбільш безпечною з усіх що існують. Мала вага цієї огорожі робить її
придатною для встановлення одним робітником (випробування показали, що ця огорожа дозволяє встановити більше метрів за менший час).

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

3500 х 2000 мм
100 х 250 мм
3 / 2,5 мм
25 / 42 мм

M350 мобільна огорожа
Бюджетне рішення від Heras Mobile. Розроблена для наших
шановних клієнтів, яким потрібна доступна огорожа. Міцна
огорожа, що пропонує безпеку. M350 поєднує функціональність і простоту використання.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)
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3500 х 2000 мм
100 х 355 мм
3 / 2,5 мм
22 / 40 мм

Бар'єр шумовий Heras
Шум може бути незручністю. А шумове забруднення може
серйозно порушити будівельний проект. Heras Mobile Fencing
має тимчасове рішення - бар'єр захисту від шуму, який
запобігає скаргам місцевих жителів і зводить до мінімуму
ризик затримки процесу через втручання місцевої влади.
Рішення, яке стримує звукові хвилі на будівельному
майданчику, є простим і ефективним.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В) 3500 х 2000 мм
Вага
12 кг

M800 Cityfence RAL 9010
Перешкоджання видимості зменшує крадіжки, тому що Ваші
цінні матеріали більше не видимі злочинцям. І це покращує
трафік, забезпечує додаткову безпеку для пішоходів і
будівельників. Ризик потрапляння пилу та інших матеріалів з
будівельного майданчика також зводиться до мінімуму. І,
нарешті, у Вас не залишається ніяких сумнівів в тому, що
Ваш будівельний майданчик надійно огороджений безпечною
огорожею.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В) 3500 х 2000 мм
Колір
RAL 9010 (Білий)

M825 Combi - Cityfence + M400
Combi Cityfence стандартно виготовляється в синьому кольорі
(RAL 5010). Щоб зробити Combi CityFence ще більш дружнім,
паркан також може бути оснащений панелями настрою. Зображення на цих панелях дозволяє огорожі зливатися з навколишнім середовищем, створюючи більш доброзичливий вигляд.
Стандартний або на замовлення.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
2160 х 2000 мм
Розмір комірки (Ш х В) 105 х 245 мм
Дріт комірки (гор./верт.) 4 / 3 мм
Труба секції (гор./верт.) 30 / 42 мм
Додаткова труба горизонтальна
Колір RAL 5010 (синій)
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M100 мобільна огорожа 1.2*3.5 м
Характеристики і зовнішній вигляд мобільної огорожі поєднуються з простотою і зручністю захисного бар'єра. М100 може
використовуватися в поєднанні зі спеціальною з'єднувальною
деталлю для створення загальної висоти 3,2 метри.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

3500 х 2000 мм
100 х 250 мм
3 / 3 мм
30 / 42 мм

M125 мобільний бар'єр, 19 прутів
Ідеальний бар'єр для контролю великих груп людей. Блокувальний
гак не тільки забезпечує просту установку, але і дозволяє створювати міцну лінію бар'єру. Максимальна відстань між прутами
становить 100 мм, що робить бар'єр зручним для дітей і тварин.
Сумісна транспортна стійка охоплює 22 бар'єри M125 одночасно.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
2500 х 2000 мм
Кількість прутів верт.
19
Інтервал між прутами
100 мм
Труба секції (гор./верт.) 38 / 15 мм

M130 мобільний бар'єр, 9 прутів
Легкий з 9-ти прутів мобільний бар'єр. Чудово підходить для
направлення потоків людей. Легкий в установці завдяки функції
самоблокування. Сумісні транспортні стійки охоплюють 32
бар'єри M130 одночасно.

Специфікація
Розмір секції (Ш х В)
2500 х 2000 мм
9
Кількість прутів верт.
260 м
Інтервал між прутами
Труба секції (гор./верт.) 25 / 15 мм
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M500 розсувні ворота 7м electric
За необхідності, ворота доставляються вже на базовій плиті.
Керування здійснюється вручну або за допомогою дистанційного керування. Ворота поєднують в собі гнучкість з безпекою і
є ідеальним рішенням контролю доступу для Вашого будівельного майданчика. Високоякісний алюміній є основою для цих
воріт що плавно рухаються. Вузькі комірки зварних сітчатих
панелей і зубчаста смуга зверху запобігають перелазу.

Специфікація
Розмір секції (Д х В х Т) 8640 х 2000 х 200 мм
Розмір комірки (Ш х В) 50 х 200 мм
Вага
783 мм
Сертификат (гор./верт.) CE, EN

Розсувні ворота ручні
Застосовується в мобільній огорожі. Конструкція цих воріт
практична, легка в застосуванні та безпечна. Це рішення
використовується як доступ до тимчасових будівельних проектів або для створення аварійних виходів. Конструкцію
розсувних воріт легко встановити між тимчасовим і постійним
парканом. Завдяки оптимальному налаштуванню і застосуванню оцинкованої сталі цей паркан дуже міцний. Таким чином,
Ви забезпечуєте оптимальну безпеку на будівельному майданчику і навколо нього.

Специфікація
Розмір секції (Д х В х Т) 8640 х 2000 х 200 мм
Вага
783 мм

M90 калитка
Калитка (ширина 1.2 метра) може бути встановлена в будьякому місці. Окрема петля дозволяє калитці плавно повертатися. З одного боку труба коротша, тому калитка може
рухатися поверх опорного блоку і не потрібно використовувати
колесо.

Специфікація
Розмір секції (Д х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

1180 х 2000 мм
75 х 300 мм
4 / 4 мм
30 / 42 мм

M100 калитка 1м
Калитка (ширина 1.2 метра) може бути встановлена в будьякому місці. Окрема петля дозволяє калитці плавно повертатися. З одного боку труба коротша, тому калитка може
рухатися поверх опорного блоку і не потрібно використовувати колесо.

Специфікація
Розмір секції (Д х В)
Розмір комірки (Ш х В)
Дріт комірки (гор./верт.)
Труба секції (гор./верт.)

www.plettac.ua

1180 х 2000 мм
100 х 300 мм
4 / 4 мм
30 / 42 мм

Елементи стійкості

Бетонна основа 24 кг

Пластикова основа18 кг

Бетонна основа
тривалої експлуатації
34 кг

Сталева основа

Підпора

Штир для підпори

Скоба підпори (1,5 м)

Штир з 2 муфтами

Опора до підпори

Елементи безпеки

42/42 З'єднання

42/42 З'єднання з
захистом

Протипідйомний пристрій

З'єднувач до M100

Кронштейн + Замок

Елементи тимчасового доступу і сітка для огорожі

Колесо

Шарнір для калитки

Шарнірне кільце

Сітка зелена 50 м

Покриття з плівки чорне

Наші рішення для зберігання і транспортування

Стійка для колючого
дроту

www.plettac.ua

Тримач колючого дроту
у формі Y

Стійка транспортна ПВХ
для 28 секцій

Стійка транспортна для 25
секцій

Стійка транспортна для
бар'єрів

ТОВ 'ПЛЕТТАК'
04128 Україна
м. Київ, СТ «Берковець - 1»
вул. Садова, 28, буд. 20
Тел.: +380 44 400 9697, 400 9699
info@plettac.ua
www.plettac.ua

www.plettac.ua

