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Horizont
- er en af verdens førende producenter og distributører inden for trafiksikkerhed.

Sortimentet beror på en bred vifte af produkter til sikkerhed i vejtrafikken.
Udover at beskytte vejarbejdere har man specialiseret sig i specialtilpasset sikkerhedsudstyr til politi, brandbekæmpere og tekniske tjenester. Produkterne er specielt velegnede til sikring af færdselsarbejdere, politi
eller brandfolk mod flydende trafik, når de arbejder i risikozoner, men de advarer også bilister i faresituationer fremad, eller giver oplysninger om byggepladser, ulykker, smalle veje eller lignende.
Produktsortiment består bl.a. på:
Adaptere og holdere / Advance Directional Trailers / Advance High-Intensity-advarselslamper / Advance Advarsel Variabel Meddelelse Sign / Arrowboards / Barricades / Barrierer / Baser / Batterier / Bollards / Kabelramper / Skifterbar Meddelelse Signalhængere / Channelizer / Opladere / Sammenklappelig delineator /
Sammenklappelige markører / Kegler / Delineratorlamper / Delineratorer / Udstyr til blokering af veje, mærkning mv. / Udvidelige barrierer / Fastgørelsesskruer / Blinkende beacons / Fleksible markører / Sammenfoldelige markører / Guide Curb / Klapp-Bake / Light Arrows / Manhole barriers / Marker lamper / markører til
skinner og hegn / Mini Delineator / Mini-Leitboy / Mobile Warning Trailers / Mobile Lane Sættevogne / Plastposter / Poler / Bærbare elektroniske xenon flashlamper / Bærbare Skiftbare Meddelelseskilt / Bærbar Seperator / Portable Traffic Lights / Reboundable Delineators / Genopladelige batterier / Reversible delineators /
Road hazard lamps / Rotating beacons / Sekventielle lygtesystemer / Signallamper / Signallamper / Hastighedsbegrænsere / TMA / Køretøjssikkerhedssystemer / Køretøjsmonterede skiver / VMS / LED-variable VMS
/ LED-variabel beskedskilt / Vertikale paneler / VMS / VMS-Trailer / Advarselslamper, etc..

På de efterfølgende sider illustreres et par eksempler på mobile trafikreguleringer.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/454/sider/454_1.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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