Stâlpi retractabili
Bolarzi retractabili sunt concepuți pentru a controla sau de a opri traﬁcul drumurilor cu acces privat sau
public, parcări. Pot ﬁ comandați de la distanță prin telecomandă, prin telefonul mobil, cartea de proximitate, selector cu cheie. De asemenea, poate ﬁ programat să se deschidă/închida la anumite ore.

AUTOMAT
Bolarzi retractabili automați sunt ideali pentru protejarea
zonelor pietonale, a parcărilor sau a spațiilor destinate serviciilor. Bolarzi retractabili automați sunt folosiți de obicei în spațiile
urbane pentru delimitarea unor zone protejate sau închise
temporar traﬁcului. De asemenea, stâlpul retractabil automat
poate ﬁ activat automat de persoanele autorizate, prin card,
telecomandă sau prin programarea orelor de deschidere /
închidere.
Diametrul, grosimea, înalțimea și materialul din care sunt
realizați diferă în funcție de nevoile clientului și de zona în care
aceștia urmează să ﬁe montați.

SEMI-AUTOMAT
Bolarzi retractabili semi-automați sunt ideali pentru protejarea zonelor pietonale, a parcărilor sau a spațiilor destinate serviciilor. Bolarzi retractabili semi-automași sunt
folosiți de obicei în spațiile urbane pentru delimitarea unor
zone protejate sau închise temporar traﬁcului.
De asemenea, stâlpul retractabil semi-automat poate ﬁ
activat semi-automat de persoanele autorizate, prin card,
telecomandă sau prin programarea orelor de deschidere /
închidere.
Diametrul, grosimea, înalțimea și materialul din care sunt
realizați diferă în funcție de nevoile clientului și de zona în
care aceștia urmează să ﬁe montați.

FIX
Bolarzi ﬁcsi de parcare sunt sunt folosiți pentru delimitarea spațiilor, ﬁe ele industriale sau rezidențiale.
Bolarzii asigură securitatea pentru bănci, sedii de ﬁrme
și parcări auto, ﬁind indispensabili zonelor pietonale.
Bolarzii ﬁcsi sunt ușor de instalat și de manevrat. Ei pot
avea diverse înălțimi și diferite grosimi în funcție de
necesitatea clientului.
Bolarzii ﬁcsi sunt de mai multe tipuri în funcție de
materialul din care sunt realizați: bolarzi din inox,
bolarzi din oțel, bolarzi din aluminiu și pot ﬁ accesorizați cu elemente din cauciuc sau plastic.

RETRACTABIL
Bolarzi retractabili, reprezintă elementul cheie pentru
limitarea accesului într-o anumită zonă. Bolardul
îngropat pentru tranzit, rapid și sigur, are în partea
superiora un senzor sensibil, care va retrage bolardul în
cazul detectarii unui obstacol (mașină parcată deasupra bolardului). Opțional, se poate echipa bolardul cu
un senzor acustic, pentru a detecta autovehiculele
speciale (ambulanța, pompieri, poliție, etc.), astfel
bolardul se va retrage automat.

