Z každého úhlu
nejlepší
ochrana
pro Vaše
regály, sklady a
zboží

Přijímá úder
Takže
Vaše regály
N E M U S Í !!

™

Rack Sentry eliminuje poškození regálů absorbováním síly
nárazu vysokozdvižného vozíku a je:
Odolnější než Váš vysokozdvižný vozík
■

Rack Sentry, patentovaný výrobek lisovaný
ze semiflexibilního plastu odolného proti
tlakovému prasknutí

■

Minimalizuje síIu působení vysokozdvižného
vozíku, která může poškodit strukturální
integritu vašich regálů a skladu

■

9 kapes je strategicky rozmístěno a natočeno
v Rack Sentry tak, aby ztlumily energii nárazu
a ochránily regál

■

Ventilační otvory upouštějí kontrolovaně
vzduch a tím zachovávají odpor a tlumí náraz

■

Rack Sentry obklopuje stojiny regálů a chrání
je před poškozením ze všech úhlů

Ventilační otvory kontrolují vypouštění vzduchu a
umožňují zachování původního tvaru po nárazu

Jasně viditelné
■
■
■
■

Jasná žlutá bezpečnostní barva
UV stabilizovaný plast odolný proti vyblednutí
Voděvzdorný, snadný na čištění a přemístění
Odolný chemikáliím, elektricky nevodivý

Snadná instalace
■
■
■
■
■

Jeden člověk může instalovat lehký Rack
Sentry během sekund
Jednoduchá instalace Rack Sentry okolo
stojin regálů a uchycení fixačními pásy
Není potřeba žádné nářadí a nástroje
Rack Sentry je možno jednoduše stavět na
sebe pro vyšší ochranu
Ušetřete čas, práci a náklady na ostatní
materiály

Levnější než oprava nebo výměna regálu
■
■
■
■

Snadná instalace jedním člověkem během několika sekund

Ochraňuje Vaše zboží i strukturální integritu
Vašeho skladovacího systému
Nepoškozuje podlahu po nárazu protože s ní
není spojen
Stojí zlomek ceny regálů, podlahy nebo zboží
Jednorázový výdaj na „ pojištění“

Vždy ve službě
■
■

Chrání za všech podmínek při teplotách do 0°C
Nezůstane poražený - -“vstává” a vrací se do
původního tvaru připravený na stráži a znovu
chránit

Více vrstev, větší ochrana
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