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NOVÝ

HD2HD1

CablePro Data
Viaceré kanály pre telefónne, 
napájacie, alebo ethernetové káble

Ideálne na oddelenie viacerých káblov  -  
Svorka na zachytenie káblov

Data2Data1

Časť farba 3 m 9 m

GP1 Čierna CP010012 CP010005

GP1 Safety Čierna/Žltá CP010711 CP010701

GP2 Čierna CP010013 CP010006

GP2 Safety Čierna/Žltá CP010712 CP010702

Časť farba 3  m 9 m

Data1 Čierna CP010010 CP010003

Data2 Čierna CP010011 CP010004

Časť farba 3 m 4,5 m 9 m

HD1 Čierna CP010007 - CP010001

HD2 Čierna - CP010009 CP010002

CablePro GP
Univerzálny chránič káblov s dľžkou 3m alebo 9m

Znížte riziko zakopnutia spôsobené položenými káblami  -  Chráňte 
káble a drôty pred vyťahovaním alebo poškodením, čo spôsobuje ďalšie 
náklady.  -  Varianta s pečnostnými pásmi pre zvýšenú viditeľnosť.

CablePro HD
Dve veľmi odolné varianty pre 
oblasti s ťažkou prmávkou, 
alebo väčšími káblami

Pevné nábehové hrany chránia káble  -  Väčšie 
otvory s priemerom 23 mm ochránia ťažké 
káble.

CablePro Mat
Rohož navrhnutá na položenie na káble, 
pre zabránenie zakopnutia

Špeciálna rohož na ochranu pred nebezpečenstvom zakopnutia v 
dôsledku voľne položených káblov.  -  Extrémne trvanlivý povrch 
z nylonu v tmavých farebných odtieňoch.  -  Čistá protišmyková 
podložka vyrobená z trvanlivého nitrilkaučuku s integrovaným vedením 
kábla.  -  Hrany s bezpečnostným pásom.  -  Odolné proti svetlu a 
vhodné aj pre podlahové vykurovanie.  -  Anti statický. 

Rozmer Číslo položky

0.4m x 1.2m CP010701

GP1 GP1 Safety GP2 GP2 Safety
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Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

Podlahové bezpečnostné príslušenstvo


