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Taktilis útburkolati jelek

     A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.
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Taktilis útburkolati jelek
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, ragasztható,
poliuretánból, 300x300x7 mm-es lapban, D28x4 mm elemekkel, poliuretánból, sárga színben
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, ragasztható, poliuretánból

BKH8313312
2 680 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, ragasztható,
poliuretánból, 300x300x7 mm-es lapban, D28x4 mm elemekkel, poliuretánból, fehér színben

BKH8313313
2 680 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, ragasztható, 300x300x7
mm-es lapban, D28x4 mm elemekkel, PVC, sárga színben

BKH8313411
1 230 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára ragasztóval, D28x4 mm,
poliuretánból, sárga színben
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem poliuretánból, ragasztható kivitelben, sárga színben, csúszásgátló felülettel,
D28x4 mm.
BKH8313211
90 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D28x4 mm
Anyag: poliuretán
Szín: sárga
Rögzítés: ragasztható

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8313312&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8313313&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8313411&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8313211&description=0


 Taktilis útburkolati jelek   

      2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
      +36 29 413-553
      bandk@bandk.hu
      www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

 3 

Taktilis útburkolati jelek
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára rögzítő tüskével, D28x4
mm, poliuretánból, sárga színben
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem poliuretánból, rögzítőtüskével, sárga színben, csúszásgátló felülettel,
D28x4 mm.
BKH8313111
90 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D28x4 mm
Anyag: poliuretán
Szín: sárga
Rögzítés: rögzítőtüske

Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára ragasztóval, D 28x5 mm,
rozsdamentes acélból
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem rozsdamentes acélból, csúszásgátló felülettel, D28x4 mm.

BKH8311941
325 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D28x4 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: mintázott
Rögzítés: ragasztható

Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, gyémántmintás felülettel,
ragasztóval, D 35x4.5 mm, rozsdamentes acélból
Taktilis figyelmeztető elemek, pöttyök

BKH8311942
440 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, gyémántmintás felülettel,
rögzítőtüskével, D 35x4.5 mm, rozsdamentes acélból

BKH8311842
360 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8313111&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8311941&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8311942&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8311842&description=0
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Taktilis útburkolati jelek
Taktilis útburkolati figyelmeztető elem vakok és gyengénlátók számára, ragasztóval, D 35x4.5 mm,
rozsdamentes acélból, sárga poliuretán betéttel

BKH8311742
510 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Taktilis vezető sáv

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára ragasztható, 300x300 mm-es lap,
35x280x7 mm-es elemekkel, poliuretánból, sárga színben
Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára ragasztható, 300x300 mm-es lap, 35x280x7 mm-es
elemekkel, poliuretánból, sárga színben
BKH8323312
2 680 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára ragasztható, 300x300 mm-es lap,
35x280x7 mm-es elemekkel, poliuretánból, fehér színben

BKH8323313
2 680 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára ragasztható, 300x300 mm-es lap,
35x280x7 mm-es elemekkel, PVC, sárga színben

BKH8323411
1 230 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8311742&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8323312&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8323313&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8323411&description=0
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Taktilis útburkolati jelek
Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára ragasztóval, 35x280x5 mm,
poliuretánból, sárga színben
Taktilis útburkolati vezetősáv elem poliuretánból, csúszásgátló felülettel, sárga színben, ragasztócsíkkal, 28x280x4
mm.
BKH8323211
985 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 28x280x4 mm
Anyag: poliuretán
Szín: sárga
Rögzítés: ragasztható

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára rögzítő tüskével, 35x280x5 mm,
poliuretánból, sárga színben
Taktilis útburkolati vezetősáv elem poliuretánból, csúszásgátló felülettel, sárga színben, rögzítőtüskével, 28x280x4
mm.
BKH8323111
1 180 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 28x280x4 mm
Anyag: poliuretán
Szín: sárga
Rögzítés: rögzítőtüske

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára ragasztócsíkkal, 35x280x5 mm,
rozsdamentes acélból
Taktilis útburkolati vezetősáv elem rozsdamentes acélból, csúszásgátló felülettel, ragasztócsíkkal, 28x280x4 mm.

BKH8322241
1 605 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 28x280x4 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: csúszásgátló
Rögzítés: ragasztható

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára gyémántmintás felülettel,
ragasztócsíkkal, 35x280x5 mm, rozsdamentes acélból
Taktilis útburkolati vezető sáv rozsdamentes acélból, gyémántmintás felülettel, ragasztócsíkkal, 35x280x5 mm

BKH8322242
2 180 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 35x280x5 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: gyémántmintás, csúszásgátló
Rögzítés: ragasztócsíkkal

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8323211&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8323111&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8322241&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8322242&description=0
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Taktilis útburkolati jelek
Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára rögzítő tüskével, 35x280x5 mm,
rozsdamentes acélból
Taktilis útburkolati vezetősáv elem rozsdamentes acélból, csúszásgátló felülettel, rögzítőtüskével, 28x280x4 mm.

BKH8322141
1 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 28x280x4 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: mintázott
Rögzítés: rögzítőtüske

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára gyémántmintás felülettel, rögzítő
tüskével, 35x280x5 mm, rozsdamentes acélból

BKH8322142
1 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára, ragasztócsíkkal, 35x280x5 mm,
rozsdamentes acélból, sárga poliuretán betéttel
Taktilis útburkolati vezető sáv vakok és gyengénlátók számára, ragasztócsíkkal, 35x280x5 mm, rozsdamentes
acélból, sárga poliuretán betéttel
BKH8322342
3 130 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Lerakó sablonok taktilis jelekhez

Lerakó sablon taktilis útburkolati figyelmeztető elemhez

Taktilis útburkolati figyelmeztető elemek, vakok és gyengénlátók tájékozódásának megkönnyítésére.

BKH8400141
8 230 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8322141&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8322142&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8322342&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8400141&description=0
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Taktilis útburkolati jelek
Lerakó sablon taktilis vezető sávhoz vakok és gyengénlátók számára rozsdamentes acélból (3
soros)
Taktilis útburkolati figyelmeztető elemek, vakok és gyengénlátók tájékozódásának megkönnyítésére.

BKH8400242
11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8400242&description=0
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