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Garduri si Aplicati
Protecţia proprietăţilor

Scopul buletinului informativ
In zilele noastre nevoia de protejare a diferitelor proprietăți este mai imperativă decât oricând .
MakGratings este preocupat de a face faţǎ nevoii de întǎrire a condiţiilor de securitate in toate
aspectele prin ξnchiderea perimetrului propriet ǎţilor, în funcție de gradul de pericol și de zonǎ, a
studiat și a dezvoltat o serie de produse noi în acest scop.

1. Gard de securitate
Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus indole duis enim valaconsequat genitus at. Sed, plago

- cu bare ascuţite sudate la partea superioarǎ
- cu bare taiate in zigzag sudate la partea superioar ǎ
- cu ochiuri de plasă îngustă pentru a preveni escaladarea
- șuruburi de prinderere anti-furt

2. Garduri de înaltă securitate
Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus indole duis enim valaconsequat genitus at. Sed, plago

- ξnǎlţime mare > 2 metri panou dublu cu stâlpi întǎriţi
- panou dintr-o singurǎ bucatǎ – 2 metri cu stâlpi întǎriţi
- extensie cu sârmă ghimpată sau sârmă acordeon (concertina)
- plasǎ îngustǎ sau foarte îngustǎ pentru prevenirea escaladǎrii

și a transferului de obiecte

- șuruburi de prindere anti-furt
TOATE PRODUSELE SUNT ZINCATE LA CALD CONFORM CU ISO 1461 ŞI POT FI VOPSITE IN CÂMP ELECTROSTATIC (RAL)
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3. Garduri pentru protecţie pentru obiective speciale

Κιγκλιδώματα & εφαρμογές
ασφάλειας εγκαταστάσεων

- ξnǎlţime mare > 2 metri panou dublu cu stâlpi întǎriţi
- panou dintr-o singur ǎ bucatǎ – 2 metri cu stâlpi întǎriţi
- extensie cu sârmă ghimpată, sârmă acordeon (concertina) si suplimentar cu elemente metalice ascuţite
- plas ǎ îngustǎ sau foarte îngustǎ pentru prevenirea escaladǎrii și a transferului de obiecte
- șuruburi de prindere anti-furt

4. Protecţie uşi şi ferestre – îndrumare, control public (garduri mobile)

5. Elemente de prindere şi de prevenire a escaladǎrii

Firma noastrǎ are implementat sistem ul de management al calitǎţii ISO 9001:2008
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