
Σύντομη παρουσίαση
της εταιρίας
• Η ΑΣΚΟ ΑΕ είναι η μεγαλύτερη
κατασκευάστρια εταιρία υψηλής
ποιότητας βιομηχανικών σχαρών και
περιφράξεων στην Ελλάδα.
• Τα κυριότερα προϊόντα της ΑΣΚΟ
από κοινό και ανοξείδωτο χάλυβα
είναι:

Σχάρες για βιομηχανικές
εφαρμογές όπως:
Πατάρια,δάπεδα,διάδρομοι,
πλατφόρμες,σκάλες και
σκαλοπάτια,κανάλια και φρεάτια.

Σχάρες για οικοδομικές
εφαρμογές όπως:
Περιφράξεις και πόρτες καπάκια
φρεάτια απλά και αντικλεπτικά, καθώς
και κανάλια,ποδόμακτρα και
σκίαστρα.

Σχάρες οδοποιίας όπως:
Αντιθαμβωτικά κιγκλιδώματα
οδών,σχάρες καναλιών και φρεατίων
βαρέως τύπου.

Επίσης: Ανεμόσκαλες,σωληνωτά
βιομηχανικά κιγκλιδώματα ,
κινητά  κιγκλιδώματα,σωληνωτά η με
πλέγμα για εκδηλώσεις ή
καθοδήγησης κοινού.

Η ΑΣΚΟ μελετά,σχεδιάζει και
κατασκευάζει  όλα τα προϊόντα της
σύμφωνα με τους διεθνείς
κανονισμούς.

Σκοπός του ενημερωτικού Δελτίου
Στίς μέρες μας η ανάγκη για την ασφάλεια διαφόρων εγκαταστάσεων
είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.
Η ΑΣΚΟ ΑΕ κατανοώντας την ανάγκη για ενίσχυση των συνθηκών
ασφάλειας σε ότι έχει να κάνει με τις περιφράξεις παντώς είδους
εγκαταστάσεων , και ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας και την
περιοχή ,μελέτησε και ανέπτυξε μια σειρά νέων προϊόντων για τον
σκοπό αυτό.

Κιγκλιδώματα & εφαρμογές
ασφάλειας εγκαταστάσεων

-Με συγκολλημένα μυτερά λαμάκια
-Με συγκολλημένη πριονωτή λάμα
-Στενή βροχίδα αποτροπής σκαρφαλώματος
-Αντικλεπτικά μπουλόνια σύνδεσης

1.Κιγκλιδώματα  Ασφαλείας

Νέα

2.Κιγκλιδώματα Μεγάλης Ασφάλειας

-Με μεγάλο ύψος, > 2 μέτρα διπλά με ενισχυμένα υποστυλώματα
-Μονοκόμματα ~ 2 μέτρα με ενισχυμένα υποστυλώματα
-Με προσθήκη αγκαθωτού η ξυραφωτού (concertina) σύρματος
-Στενή η πολύ στενή βροχίδα αποτροπής σκαρφαλώματος και μεταβίβασης αντικειμένων
-Αντικλεπτικά μπουλόνια σύνδεσης
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Κιγκλιδώματα & εφαρμογές
ασφάλειας εγκαταστάσεων

3.Κιγκλιδώματα Πολύ μεγάλης Ασφάλειας

-Με μεγάλο ύψος > 2 μετρα διπλά με ενισχυμένα υποστυλώματα με προσθήκη βάσης κάμερας
-Μονοκόμματα ~ 2 μετρα με στενή βροχίδα και ενισχυμένα υποστυλώματα με προσθήκη βάσης κάμερας
-Με προσθήκη αγκαθωτού , ξυραφωτού (concertina) σύρματος η πρόσθετες μυτερές γωνίες
-Στενή η πολύ στενή βροχίδα αποτροπής σκαρφαλώματος και μεταβίβασης αντικειμένων
-Αντικλεπτικά μπουλόνια σύνδεσης

5.Υλικά σύνδεσης και αποτροπής

4.Προστασία πορτών και παραθύρων - καθοδήγηση ,έλεγχος κοινού (κινητά)
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Η  εταιρία μας εφαρμόζει σύστημα ποιότητας  πιστοποιημένο κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO  9001 : 2008

πρότυπα  μεταλλικά προϊόντα
βιομηχανικές σχάρες Νέα Mαϊος 2012


	Untitled

