
Accesoriile sunt compatibile cu toate produsele Tensabarrier® pentru a afișa 
informații importante:

tensabarrier®

Inventator al renumitei soluții Tensabarrier®, Tensator a stabilit un standard înalt de 
calitate, de ce să vă mulțumiți cu mai puțin?

Tensabarrier® este una dintre cele mai sigure bariere cu bandă retractabilă de pe piață. Spre deosebire de produsele 
concurente avem un sistem brevetat de oprire a benzii care încetinește retragerea acesteia, eliminând astfel riscurile 
de accidente.

Suporturi pe stâlpi

Merchandising Bowl

Vizitați www.kanata.ro pentru mai multe detalii. 
Ne puteți contacta și prin email la contact@kanata.ro
Kanata Impex SRL, Str. Neptun nr. 22,
500352 Brașov, România  Tel: +40 (0) 268 540434

 Un sistem Tensabarrier® de gestionare a   
 zonelor de așteptare vă aduce profit prin  
 optimizarea spațiului

 O gamă completă de accesorii vă oferă   
 posibilitatea de a transforma zonele de   
 așteptare într-o sursă de venit

 Economisiți bani prin creșterea eficienței   
 operațiunilor dumneavoastră

 O gamă largă de produse standard și personalizabile

 Produsele Tensator sunt fabricate în Marea Britanie

 Nu există o cantitate minimă pentru comandă

Cum să comandați

6. Alegeți accesorii

Imprimare cu vopsea durabilă și rezistentă care nu se zgârie și nu se deteriorează în timp. Alegeți dintre culori de bază, mesaje 
standard sau designuri personalizate.

5. Alegeți culoarea benzii

1. Alegeți tipul de stâlp
Disponibili din oțel sau din plastic; cu bandă standard (50mm) sau lată (150mm). Cu una sau cu două linii de bandă.

3. Alegeți culoarea și finisajul
Tensator vă oferă o gamă largă de culori și finisaje garantându-vă aspectul potrivit pentru orice tip de utilizare și în orice decor.
De la finisaje prin vopsire cu pulbere care să se asorteze cu orice tip de interior, la căldura și luxul finisajelor din alamă și până 
la strălucirea oțelului inoxidabil. La cerere, putem să vă oferim orice culoare din paleta de culori RAL. Oricare ar fi solicitarea 
dumneavoastră, Tensator vă poate oferi o soluție de finisaj potrivită.

  Suporturi disponibile în format A4 sau A3, orientare tip portret (verticală)  
  sau vedere (orizontală) 
 

  Disponibile în mai multe culori și finisaje 
 

  Coșul pentru produse de la Tensator este un simplu adaos la organizarea  
  zonelor de așteptare care însă poate aduce o creștere a vânzărilor   
  impulsive cu 400%

2. Alegeți tipul postamentului
Puteți alege postamentul care răspunde nevoilor dumneavoastră dintr-o gamă variată de postamente disponibile. 

Universal Basic Expressions Fix sau Detașabile

O gamă variată de conectori care se atașează la capetele benzii pentru a răspunde cerințelor dumneavoastră.  
4. Alegeți capetele de bandă

Wire clipPanic BreakStandard Magnetic One Way Loop



889 Advance

Simplu și elegant, acest design contemporan a devenit un 
clasic al gamei noastre de produse.

 Bandă cu lățimea de 50mm disponibilă în lungimi de  
 2,3 și 3,65 de metri.

 Bandă cu lățimea de 150mm disponibilă la o lungime  
 de 2 metri

 Banda lată, de 150mm, mărește de 3 ori vizibili 
 tatea barierelor create față de banda cu lățimea  
 standard 

 Banda lată constituie de asemenea o metodă eficientă  
 și la un cost redus de a transmite mesaje clienților și  
 angajaților dumneavoastră

 Acești stâlpi sunt disponibili într-o gamă variată de  
         culori și finisaje

 Sunt compatibili cu gama noastră completă de suporturi  
 pentru broșuri și panouri de informare

RB1 Rollabarrier®

Sistemul Rollabarier® este un sistem brevetat care 
este atât mobil cât și stabil. Are un sistem cu două roți 
atașate la postament care permite deplasarea rapidă și cu 
ușurință a stâlpilor.
 
 

 Stâlpii pot fi suprapuși pentru o depozitare eficientă  
 și o desfășurare rapidă 

 Ocupă cu până la 50% mai puțin spațiu de depozitare  
 decât stâlpii tradiționali

 Roțile permit deplasarea ușoară a stâlpilor
 Bandă disponibilă în lungimi de 2,3 și 3,65 de metri 

885 Outdoor

Stâlpii 885 Outdoor sunt robuști, contruiți pentru 
durabilitate. Baza poate fi umplută cu nisip sau cu apă 
pentru stabilitate. 

 Postament foarte ușor când este gol pentru facilitarea  
 transportului

 Bandă de 2,3 sau 3,65 metri
 Stâlpul de plastic este disponibil în 5 variante de  

 culori (Roșu, Galben, Alb, Negru, Albastru)

889T2 Advance Dual Line

Acești stâlpi includ o a doua linie de bandă retractabilă 
pentru un control maxim și pentru sporirea securității. A 
doua linie de bandă vă permite controlul zonei de așteptare 
limitând posibilitatea persoanelor de a se „strecura” pe sub 
banda superioară.

 Bandă cu lățimea de 50mm disponibilă în lungimi de  
 2,3 și 3,65 de metri.

 Bandă cu lățimea de 150mm disponibilă la o lungime  
 de 2 metri

886 Heavy Duty

Perfect pentru o folosire atât la interior cât și la exterior, 
stâlpul Heavy Duty și postamentul acestuia sunt turnați 
din uPVC (PVC rigid)  
 

 Postamentele sunt prevăzute cu mânere pentru  
 facilitarea transportului și pot fi suprapuse

 Opțiuni de montare a stâlpului pe postament prin  
 înșurubare sau cu sistem baionetă

 Disponibili într-o gamă largă de culori 
 Versiune cu bandă simplă sau dublă
 Bandă cu lățimea de 50mm disponibilă în lungimi de  

 2,3 și 3,65 de metri. 

 Bandă cu lățimea de 150mm disponibilă la o lungime  
 de 2 metri

TCN Tensacone®

Cu Tensacone® puteți crea o barieră mai eficientă decât 
cea creată prin simpla utilizare a conurilor. Tensacone 
poate fi utilizat împreună cu majoritatea tipurilor de conuri 
existente oferindu-vă o metodă rapidă și eficientă de 
restricționare a accesului.
 

 Include o bandă alb-roșie de 3,65 metri
 De construcție robustă
 Transformă instantaneu conurile în barieră

 

875 Popular

Stâlpul 875 Popular este funcțional și rentabil, incluzând o 
bandă de 2 metri lungime cu textul Tensabarrier®  

 2 metri de bandă Tensabarrier® disponibilă în 3  
 variante de culori: Roșu, Alb sau Galben 

 Stâlpul de plastic disponibil în 5 variante de culori  
 (Roșu, Galben, Alb, Negru, Albastru)

 Postament din fontă dură (turnat)

TCL Tensaclear

Gama Tensaclear vă oferă posibilitatea de a da vizibilitate 
mărcii dumneavoastră sau de a promova diverse produse. 

 Stâlpul din tub de plastic transparent poate fi umplut  
 cu produsele dumneavoastră, chiar și cu dulciuri,  
 mingi sau boabe de cafea

 Vă oferă posibilitatea de a transmite mesaje sau  
 promova un anumit produs ori de câte ori doriți

 Puteți să afișați la interior un mesaj promoțional  
 imprimat ce poate fi schimbat oricând doriți 

 Bandă de 2,3 sau 3,65 metri

Wall Mounted Barriers

Unitățile individuale Tensabarrier® sunt ideale pentru 
situațiile în care doriți instalarea unei bariere cu bandă 
retractabilă fără însă a ocupa spațiu pe podea.

 Disponibile într-o gamă largă de culori și finisaje 
 Bandă retractabilă de 50mm lățime disponibilă cu  

 lungimi de la 2,3 metri până la 9 metri
 Bandă retractabilă de 150mm lățime disponibilă cu  

 lungimea de 2 metri 
 Puteți alege dintre multiplele sisteme de instalare  

 pe cel ce răspunde cel mai bine nevoilor   
 dumneavoastră (montare pe zid, pe rafturi de  
 depozitare, pe sticlă, montare cu cleme sau   
 magnetică, încastrat)

Vizitați www.kanata.ro pentru mai multe detalii. 
Ne puteți contacta și prin email la contact@kanata.ro

Kanata Impex SRL, Str. Neptun nr. 22,
500352 Brașov, România  Tel: +40 (0) 268 540434


