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Produkty FLEX IMPACT zostały opracowane specjalnie w celu stworzenia bezpiecznego
i ekonomicznego środowiska pracy. System FLEX IMPACT zapewnia idealną ochronę ludzi,
maszyn, narzędzi, towarów, budynków oraz infrastruktury wszędzie tam, gdzie poruszają się wózki
widłowe oraz inne pojazdy.
Serwisowanie maszyn oraz naprawy szkód po kolizjach pociągają za sobą ogromne koszty – koszty,
których można uniknąć w prosty sposób. Ponadto, wszędzie tam, gdzie poruszają się pojazdy,
istnieje ryzyko zagrożenia życia. System FLEX IMPACT został szczegółowo przebadany, by
sprostać najbardziej rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa. Produkty FLEX IMPACT są
produktami modułowymi, zatem poszczególne elementy można z łatwością dopasowywać, łączyć
oraz – w razie konieczności – wymieniać, co sprawia że jest to rozwiązanie ekonomiczne i cenione
przez naszych klientów.,
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TECHNOLOGIA:

Stal i żelazo nadal są wykorzystywane do produkcji barierek bezpieczeństwa montowanych
w miejscach przemysłowych. Wybór ten ma szereg wad: materiały muszą być poddawane obróbce oraz
pokrywane powłoką; metal odkształca się podczas każdego zderzenia (wówczas barierki muszą być
wymieniane bądź poddawane drogim naprawom); elementy mocujące wyrywane są z podłoża, niszcząc
przy tym betonowe posadzki; części są ciężkie, co utrudnia transport oraz montaż, itp.

Produkty FLEX IMPACT wykonane są z grubych, wzmacnianych elementów plastikowych. Mają zatem
podwyższoną odporność na uderzenie – nawet przy wysokich prędkościach. Elementy są giętkie, odzyskują
oryginalny kształt po kolizji.

ZALETY:
✓ Odporne na korozję
✓ Odporne na środki chemiczne,
✓ Barwione w masie
✓ Po uderzeniu wracają do pierwotnego kształtu
✓ Mocowania nie są wyrywane z podłoża
✓ Odporne na uderzenia nawet przy dużych prędkościach
✓ Lekkie
✓ Łatwe w montażu
✓ W 100% mogą być powtórnie przetworzone
✓ Redukują koszty związane z przestojami i naprawą

Evergrip sp. z o.o.

ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

tel: +48 22 424 78 59

mail: biuro@evergrip.pl

web: www.evergrip.pl

PORĘCZE:
Bezpieczna koegzystencja między ludźmi a pojazdami wymaga surowych regulacji oraz stref bezpieczeństwa. Balustrady FLEX IMPACT zostały specjalnie opracowane, aby logistycznie oddzielać
strefy ruchu od strefy poruszania się ludzi na platformach i innych obszarach wzmożonego ruchu.
Nasze balustrady dostępne są w wersji przemysłowej oraz lekkiej i zapewniają maksimum bezpieczeństwa dzięki silnej, odpornej na uderzenia konstrukcji z tworzywa sztucznego. Ponadto balustrady dostępne są z 2 lub 3 poprzeczkami, w zależności od miejsca zastosowania.

HD Light
Oddziela ruch pieszych od ruchu kołowego

- Standardowy wymiar dł. 1500 wys. 1000mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Dostępna w różnych kolorach
- Mocowane do podłoża na 2 kotwy

HD Mezza
Do zastosowania na wysokości

- Standardowy wymiar dł. 1500 wys. 1000mm
- Zgodna z normami montażu na wysokościach
- Dostępna w różnych kolorach
- Mocowane do podłoża na 2 kotwy

HD Plus
Oddziela ruch pieszych od ruchu kołowego w miejscach
szczególnie niebezpiecznych

- Standardowy wymiar dł. 1500 wys. 1000mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Dostępna w różnych kolorach
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy
Dostępne kolory:
- żółty
- szary
- czarno żółty
- czarno-żółty
- czarno-czerwony
- czarno-pomarańczowy
- czarno-luminescencyjny
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ODBOJNICE:
Odbojnice FLEX IMPACT zostały specjalnie opracowane, aby chronić sprzęt oraz budynki przez
kolizją z wózkami widłowymi oraz innymi pojazdami ciężkimi. Zostały stworzone do użytkowania
w warunkach szybkiej wymiany towaru oraz tam, gdzie następuje załadowanie/rozładowanie
towaru ciężkiego. Badania kolizyjne dowiodły, że barierki chronią nawet przed zderzeniem
z wózkiem widłowym o wadze 3,5 tony, jadącym z dużą prędkością. Ponadto, zderzenie nie wyrywa
z podłoża elementów mocujących, a części giętkie zachowują swój oryginalny kształt po zderzeniu.
Odbojnice dostępne są w systemie modułowym, dzięki czemu można je montować etapami oraz
rozbudowywać. Odbojnice typu Mini chronią przed lekkimi pojazdami.
TB 200
Do zastosowania w miejscach gdzie parkuje się wózki
widłowe i przy ścianach obiektu.

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 210mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy
TB 400
Chronią maszyny, towar oraz budynki przed uderzeniem
wózków widłowych

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 400mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy
TB 550
Chronią maszyny, towar oraz budynki przed uderzeniem
wózków widłowych

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 550mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy
TB PLUS
Chronią pieszych, maszyny towar przed uderzeniem
wózków widłowych

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 1100mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy
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TB DOUBLE SUPER
Chroni miejsca o bardzo dużym zagrożeniu uderzenia

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 750mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy

TB DOUBLE PLUS
Chroni miejsca o dużym zagrożeniu uderzenia

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 750mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy

TB SUPER TRIPLE
Chroni miejsca o bardzo dużym zagrożeniu uderzenia

- Standardowy wymiar dł. 1600 wys. 1100mm
- Możliwość wykonania w modułach do 2000mm
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie
- Mocowane do podłoża na 4 kotwy

TB MINI
Chroni miejsca gdzie poruszają się lekkie pojazdy

- Standardowy wymiar dł. 2000 wys. 180mm
- Możliwość wykonania w krótszych modułach
- Kolor żółty lub czarny
- Mocowane do podłoża na 2 kotwy
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SŁUPKI I OCHRONA BRAM:
Zazwyczaj kolizja z bramą lub wjazdem pociąga za sobą spore i długotrwałe problemy. Taka kolizja
może sparaliżować przepływ osób i produktów przez dłuższy czas. Słupki oraz ochrona bram FLEX
IMPACT w prosty sposób zapobiegają takim scenariuszom. Konstrukcja z tworzywa sztucznego
idealnie pochłania siłę uderzenia. W rezultacie zarówno bramy i pojazdy są chronione przed
uszkodzeniami.

BO LIGHT
Chronią bramy i wejścia w miejscach o niewielkim zagrożeniu uderzeniem

- Średnica 125mm
- Wysokość 750mm
- Możliwość wykonania w wysokościach od 250mm
do 1000mm
- Mocowane na 4 kotwy
- Standardowe kolory żółty, czarny, pomarańczowy, szary
- Dostępny również z pasami w kolorze kontrastowym

BO SUPER
Chronią bramy, wejścia i maszyny w miejscach o wysokim zagrożeniu
uderzeniem

- Średnica 200mm
- Wysokość 1200mm
- Możliwość wykonania w wysokościach od 250mm
do 2500mm
- Mocowane na 4 kotwy
- Standardowe kolory żółty, czarny, pomarańczowy, szary
- Dostępny również z pasami w kolorze kontrastowym

GOAL POST
Eliminują problem uszkodzenia bram, montowane w miejsca o wysokim
zagrożeniu uderzeniem

- Dostępne o maksymalnych wymiarach wys. 6000,
szerokość 4500mm
- Mocowane na 4 kotwy
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SŁUPKI I OCHRONA BRAM:
Zderzenie z regałami może mieć daleko idące negatywne skutki. Prawie zawsze kończy się na
bardzo wysokich stratach w materiałach, jednakże szczególnie groźny jest niekontrolowany efekt
domino. Ponadto istnieje ryzyko zagrożenia życia dla kierowcy wózka oraz osób znajdujących się
w budynku. Montując w magazynie Ochronę Regałów FLEX IMPACT można z łatwością uniknąć
takich trudnych sytuacji.

RE RACKBULL
Chroni nogi regałowe przed widłami wózków

- Dostępne w dwóch rozmiarach:
✓ LARGE 600 mm x 142 mm x 126 mm
✓ X-LARGE 600 mm x 146 mm x 150 mm
- Łatwy system mocowania
- Kolor żółty

RE RACKBULL
Ochrona regałów

- Standardowe wymiary dł. Max. 3200mm, wys. 550mm
- Mocowanie na 4 kotwy
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie

PL KICK
Odboje przypodłogowe, chronią ściany, zatrzymują koła Wózków

- Wysokość 112mm lub 180mm
- Dowolna długość
- Standardowe kolory: żółty, czarny, czarno-żółty
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OCHRONA KOLUMN I ROGÓW:
Kolumny oraz wsporniki powinny być szczególnie chronione w budynkach przemysłowych. Częste
kolizje mogą z czasem zagrozić stabilności konstrukcji. Ochrona kolumn firmy Evergrip składa się
z dwóch elementów, które w prosty sposób montuje się do kolumny. Mają wysokie parametry
ściskania osiowego – dzięki czemu idealnie hamują oraz przechwytują siłę uderzenia, chroniąc
kolumny przed uszkodzeniami strukturalnymi. Mniejsze kolumny, które nie są nośne można chronić za pomocą Ochrony Rogów.

KP PROTECTOR
Ochrona słupów i kolumn

- Wysokość 112mm lub 180mm
- Dostępne wymiary: 100, 120, 150, 155, 210, 260, 310, 410,
510, 610 [mm]
- Kolor żółty, inne kolory na zamówienie

KP UNIVERSAL
Ochrona słupów i kolumn

- Wysokość 750mm
- Szerokość belek dostosowana do wymiarów słupa
- Kolor żółty

CP PROTECTOR
Ochrona narożników, maszyn, słupów

- Produkowane w jednym rozmiarze: 100x100mm
- Wysokość 1000mm
- Montowane za pomocą kleju lub wkrętów
- Kolor żółty lub czarny
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OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA
Nasz wysoce wykwalifikowany Dział Obsługi Klienta codziennie dokłada wszelkich starań, aby
znaleźć dla Państwa najlepsze możliwe rozwiązanie. Korzystamy z projektów CAD w celu
otrzymania dokładnego obrazu obszaru, maszyn lub części wymagających ochrony. Następnie
przedstawiamy optymalnie dobraną ofertę. Po jej zatwierdzeniu, produkujemy i przygotowujemy
niezbędne części oraz elementy. Nasi specjaliści dokonują montażu na miejscu oraz zajmują się
serwisem po montażowym, o ile jest on niezbędny. Skrupulatne przygotowanie, serwis
pozakupowy i pełna kontrola nad każdym etapem projektu umożliwiają sprawną ochronę, w pełni
zgodną z oczekiwaniami Klienta.

JAKĄ OFERUJEMY GWARANCJĘ?
W celu sprostania oczekiwaniom Naszych Klientów wykonujemy testy oraz weryfikujemy wszystkie
etapy procesu produkcji, aby nasze produkty opuszczały fabrykę w idealnej formie. Dzięki naszej
rygorystycznej polityce jakości, Nasi Klienci otrzymują 24-miesięczny okres gwarancji (licząc od
daty zakupu), która chroni kupującego w przypadku wad powstałych podczas produkcji.
Gwarancję można przedłużyć podpisując umowę serwisową. Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółowymi warunkami gwarancji.
OBSŁUGA SERWISOWA
Nasze produkty są użytkowane w ekstremalnych środowiskach – jednak nawet w takich warunkach
muszą spełniać oczekiwania i być niezawodne. Regularna obsługa serwisowa zapewni produktom
dłuższą żywotność i bezusterkowość. By otrzymać umowę serwisową dopasowaną idealnie do
Państwa potrzeb, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi serwisowej. Nasze produkty mogą
Państwo również wynająć bądź zakupić w ramach leasingu.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

ZADZWOŃ:

22 424 78 59
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