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W tym numerze polecamy: trwałe oznakowanie
grubowarstwowe

TERMOZNAKI
TRWAŁE GRUBOWARSTWOWE OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG, ULIC, PARKINGÓW

Termoznaki - prefabrykowane elementy z mas termoplastycznych służące do poziomego
oznakowania grubowarstwowego dróg, ulic, parkingów, placów. Unikalna technologia zapewnia wysoką
jakość produktu, to rozwiązanie trwalsze niż tradycyjne oznakowanie grubowarstwowe. Dzięki zastosowaniu
różnych mieszanek masy termoplastycznej oraz dowolnej grubości oznakowania produkt można dostosować
do każdych warunków atmosferycznych i specyfiki miejsc aplikacji. Jest wytrzymały na ścieranie i
zabrudzenia, dobra przyczepność do podłoża umożliwia zastosowanie na wszystkich rodzajach nawierzchni
oraz zapewnia możliwość szybkiego przywrócenia ruchu drogowego a wysoka odblaskowość daje lepszą
widoczność podczas opadów atmosferycznych.
Nasza firma proponuje Państwu usługi aplikacji lub sprzedaż gotowych elementów oznakowania
poziomego. Nasz wyspecjalizowany zespół pracowników sprawnie i kompleksowo przeprowadzi dla Państwa
instalację każdego elementu, białego lub kolorowego, oznakowania poziomego tj. linie, strzałki i przejścia dla
pieszych, przejazdy dla rowerzystów, oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, kolorowe i
jednobarwne piktogramy o różnym kształcie,
napisy i znaki firmowe, oznakowanie przystanków
autobusowych, klasy i kolorowe wzory na potrzeby szkolne, piktogramy wg indywidualnych potrzeb klientów.
Oferujemy w bardzo korzystnych cenach instalację dowolnego wzoru termoznaku zgodnie z
dostarczonym przez Zamawiającego projektem.
Dzięki doświadczeniu naszych ekip montażowych gwarantujemy wysoką jakość i szybką realizację
zleconych prac. Posiadamy liczne referencje, które z przyjemnością okażemy zainteresowanym Klientom.

Termoznaki to nieoceniony element każdej drogi, gdyż:
- mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- są kolorowe a tym samym bardziej widoczne ,
- skuteczniej docierają do kierowców niż treści przekazywane przez podstawowe oznakowanie
pionowe (kierowca skupia raczej wzrok na jezdni),
- są odporne na ścieranie i zabrudzenia.

W naszym sklepie internetowym mogą Państwo kupić również znaki drogowe pionowe i
wiele innych produktów poprawiających bezpieczeństwo na drogach. ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu

Zapraszamy do współpracy!

Świadczymy także kompleksowe usługi malowania dróg,
parkingów i hal.
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PZM WIMET TO CERTYFIKOWANY PRODUCENT I DOSTAWCA.

NASZYM MOTTEM JEST ZADOWOLENIE KLIENTA!

