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Zwiększ bezpieczeństwo i widoczność w miejscu pracy

Jako wynalazca barierek wciągających taśmę Tensabarrier®, najbezpieczniejszych barierek na rynku, Tensator 
doskonale rozumie, jak ważne jest bezpieczeństwo w środowisku pracy.

Tensator współpracuje z firmami i organizacjami z różnych branży, w tym transportu, rekreacji i handlu. 
Doradzamy i dostarczamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów na całym świecie. Naszym 
priorytetem jest poprawa  bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez: 

 Wyraźnie wyznaczone drogi wewnątrzzakładowe

 Ograniczony dostęp do niebezpiecznych obszarów

 Identyfikację potencjalnych zagrożeń zanim dojdzie do nieszczęścia

Wybierz produkty z funkcjami bezpieczeństwa:

Ostatnie badania wykazały, że systemy barierek oferowane przez  
innych producentów, które nie posiadają systemu hamowania  
rozpędzają się do prędkości równej 137 km/h - to szybciej niż  
samochód Formuły 1 na starcie.

W odróżnieniu od innych producentów, słupki  
Tensabarrier® posiadają:

 Opatentowany system hamowania wyposażony w   
 podwójne klocki hamulcowe. Technologia powolnego   
 wciągania sprawia, że taśma po zwolnieniu opada na 
 podłogę, a następnie jest powoli wciągana do słupka - 
 eliminuje to ryzyko wypadku i wystąpienia obrażeń.

 Zakończenie taśmy posiada zabezpieczoną końcówkę, co  
 zapewnia dodatkową ochronę i zapobiega przypadkowym  
 zwolnieniom taśmy.

 Doskonale wyważony słupek przewraca się dopiero pod kątem mniejszym niż 30 stopni

Bądź proaktywny: unikaj kosztownych wypadków, 
zamiast czekać na nieszczęście

Tensator® oferuje szeroki asortyment trwałych, funkcjonalnych i 
ekonomicznych rozwiązań, które:

 stwarzają bezpieczne środowisko pracy

 Pomagają zapobiegać potencjalnym wypadkom

 Oszczędzają czas i pieniądze 

Stosując system barierek Tensabarrier® z taśmami w ostrych, 
ostrzegawczych barwach, możesz zapobiec mniejszym lub większym wypadkom, zanim do nich dojdzie.

Opatentowany system 
barierek Tensabarrier® z 
wolno wciągającą taśmą

System barierek konkurencji

2m in 0.33 sec
at a speed of
7.86 mph

2m in 0.33 sec
at a speed of
0.00 mph

2m in 0.33 sec
at a speed of
14.03 mph

2m in 0.65 sec
at a speed of
0.00 mph

2m in 0.65 sec
at a speed of
3.81 mph

2m in 0.65 sec
at a speed of
5.01 mph
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Niemalże 25% wszystkich wypadków śmiertelnych w miejscu pracy jest spowodowanych przez 
poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Większości z tych wypadków można by było uniknąć dzięki 
zastosowaniu poprawnie zainstalowanego, prostego i ekonomicznego systemu zapobiegawczego.



Skuteczny sposób na ograniczenie dostępu przy minimalnym nakładzie środków

Zapewnij bezpieczeństwo w twojej firmie dzięki mocowanym do ścian kasetom z wciąganymi taśmami Tensabarrier®. 
Kasety montowane do ścian są bardzo skuteczne w odgradzaniu miejsc niebezpiecznych bez zajmowania przestrzeni do 
ich montażu.

Idealne rozwiązanie przy zamykaniu kas w supermarketach, ograniczaniu  
dostępu do korytarzy w trakcie pracy lub konserwacji, zamykaniu atrakcji w 
parku, zapobieganiu dostępu do wind lub zamykaniu przejść w magazynach, 
gdy wózki widłowe lub niebezpieczne urządzenia są w użyciu.

 Ogranicza dostęp do niebezpiecznych obszarów

 Zamyka obszary przeznaczone do konserwacji lub czyszczenia

 Tworzy bezpieczne środowisko pracy

 Zapobiega wypadkom zanim do nich dojdzie, dzięki dobrze widocznym i   
 łatwym w użyciu kasetom ściennym

Uniwersalny system do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń i na dworze

Dzięki użyciu wolno stojących barierek Tensabarrier® możesz zapewnić 
bezpieczeństwo pracowników i klientów i ochronić ich przed potencjalnymi 
zagrożeniami w miejscu pracy, w każdym środowisku: wewnątrz 
pomieszczeń i na dworze.

 W szybki i sprawny sposób pozwalają ustalić drogi wewnątrzzakładowe

 Odgradzają niebezpieczny obszar 

 Pomagają zapobiegać potencjalnym wypadkom

 Stwarzają bezpieczniejsze środowisko pracy

 Elastyczne rozwiązanie do ochrony kanałów rewizyjnych

 Spełnia wymogi Instytutu, jasno wyznacza miejsca kanałów mogących  
 stanowić niebezpieczeństwo Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i jest   
 zgodny z regulacjami dotyczącymi prac na wysokości

 Zwiększone bezpieczeństwo i widoczność w miejscu pracy

 dzięki ostrzegawczym barierkom ochronnym

Zatwierdzony przez Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i zgodny z regulacjami 
dotyczącymi prac na wysokości

System barierek Tensabarrier® ostrzega i poprawia bezpieczeństwo dookoła kanałów serwisowych w zajezdniach 
tramwajowych i autobusowych, dookoła kanałów rewizyjnych pojazdów, w warsztatach oraz w halach wsadowych w 
centrach dystrybucyjnych. 
 
Barierki Tensabarrier® zostały zatwierdzone przez Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako nadające się do 
wykorzystania w miejscu pracy i zgodne z regulacjami dotyczącymi prac na wysokości. 
 
Tensator doradza klientom i zapewnia że wprowadzone rozwiązania spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem i 
higieną w środowisku pracy.
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“Jako firma, która szczyci się dobrymi notowaniami w zakresie bezpieczeństwa stale monitorujemy, w jaki 
sposób moglibyśmy poprawić warunki pracy dla naszych pracowników.

“Odpowiedź firmy Tensator na nasze wymagania na prawdę nas zachwyciła i jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że są naszym preferowanym dostawcą”.

Graham Whitelocks,  
Health and Safety Director, Stagecoach

”Sporo zainwestowaliśmy w środki bezpieczeństwa w naszych pociągach i na stacjach, a Tensator odegrał 
znaczącą rolę w realizacji naszych planów”

“Przy tysiącach pasażerów podróżujących codziennie, ważnym jest aby byli oni w stanie kupić bilet szybko i 
bezpiecznie; system Tensabarrier® sprawdził się jako bardzo ekonomiczne rozwiązanie.”

Metro w Dubaju,  
Ministerstwo Dróg i Transportu (RTA) 

“Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas wartością nadrzędną i dążymy do tego, aby stale 
poprawiać środki BHP w naszych warsztatach. Wykorzystując technologię wciąganych taśm wyraźnie 
zaznaczamy miejsca niebezpieczne, aby zapobiec potencjalnym wypadkom”.

IanTarran,  
Dyrektor ds. Technicznych, Arriva UK Bus

+48 71 359 3800     info_polska@tensator.com    www.tensator.com 

www.tensator.com Ze względu na dynamiczny charakter naszej firmy, specyfikacje wciąż ulegają zmianom i z tego względu niniejsze materiały mają jedynie  
charakter informacyjny. Najbardziej aktualne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.tensator.com. 
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