Sprendimai
saugiam
darbui aukštyje

B
C

A

D

OPTIMALIAUSI
SAUGUMO
SPRENDIMAI
JŪSŲ
DARBUOTOJAMS

D e l ta P l u s Sy ste m s y ra s a u gos
s i ste m ų
ko m p a n i j a ,
kuri
s p e c i a l i zu o j a s i p ri e m o n i ų , s k i rt ų
a ps a u g o ti n u o i r s u sta b d y ti k ri ti mą
i š a u kš č i o, g a my b o j e . Of i c i a l us
D e l ta
Plus
Sy ste m s
a tstov as
Li etu vo j e – S D G Ko d a s .
Mes gaminame įvairaus tipo saugos sistemas,
kurios gali būti pritaikytos Jūsų poreikiams.
Mūsų specialistai teikia pilną paslaugų
paketą: nuo Jūsų poreikių analizės iki visiškos
projektų realizacijos.
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A

PRODUKTAI GAMYBINĖMS ZONOMS		
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ALTIRAIL – bėginė vedlinė (horizontali)
Inkaravimo taškai
ALTILIGNE – lyno vedlinė (horizontali)

B

SAUGA ANT STOGŲ				
ALTILISSE – apsauginės tvorelės
BATILIGNE – lyno vedlinė (horizontali)
ALTIGRID – apsauginės grotelės stoglangiams
ir šviesolaidžiams
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C

SAUGUS PRIĖJIMAS 				
VERTILIGNE – lyno vedlinė (vertikali)
Saugos kopėčios (uždaro tipo)
VERTIRAIL– bėginė vedlinė (vertikali)
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D

PERSONALIZUOTI PRODUKTAI 			
Sustiprintos saugos linijos
COMBIRAIL – bėginė vedlinė (universali)
Industriniams kranams
Saugos takeliai ir laiptai
Saugos platformos
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ANALIZĖ

PROJEKTAVIMAS

GAMYBA

IDENTIFIKUOJAME IR
ĮVERTINAME JŪSŲ POREIKIUS

OPTIMALIAUSIAS
SPRENDIMAS JŪSŲ
DARBUOTOJŲ SAUGUMUI
UŽTIKRINTI

GAMYBOS PROCESAS

Užtikrinti
efektyvų
Jūsų
darbuotojų saugumą aukštyje
padės profesionali situacijos
analizė.

Nepaisant
architektūrinių,
konstrukcinių ar struktūrinių
ypatybių Jūsų objekte, SDG
Kodas visada suras būdą
garantuoti darbų saugą.

Aukščiausios
klasės
gamybinė įranga užtikrina
nepriekaištingą produkciją.

Mūsų
komanda
įvertins
galimus rizikos faktorius ir
suras tinkamiausią sprendimą
pritaikytą būtent Jums.

Mechaninės ir struktūrinės
inžinerijos
profesionalai
suprojektuos
produktus,
pritaikytus
konkrečiam
objektui, kuriuos bus lengva
ir paprasta naudoti Jūsų
darbuotojams.

Vertic produktai ir visos jų
sudedamosios dalys yra
gaminamos
Prancūzijoje
pagal reikliausius Europos
Sąjungos kokybės kriterijus.
Bendradarbiaudami
su
mumis Jūs būsite užtikrinti
produkcijos kokybe ir darbų
atlikimo punktualumu.

PATIRTIS IR
SPRENDIMAI
KLIENTŲ
APTARNAVIMAS

MONTAVIMAS

MOKYMAI,
PATIKROS IR
PRIEŽIŪRA

NUOLATINIS RŪPESTIS
UŽSAKOVAIS

SAUGOS SISTEMOS
PARUOŠTOS NAUDOJIMUI

PROFESIONALUS
DARBUOTOJŲ PARUOŠIMAS
SISTEMOS NAUDOJIMUI

Prieš, per ar po montavimo
darbų, mūsų komanda yra
pasiruošusi suteikti Jums
visapusišką pagalbą. Galime
suteikti pilną informaciją
apie sistemos inžinerines
ypatybes,
techninę
specifikaciją ir instaliacijos
planus.

Mūsų montuotojų komanda
yra vienintelė Lietuvoje, kuri
turi teisę dirbti su Delta Plus
Systems gaminiais. Visada
dirbame našiai ir užtikriname,
kad Jūsų įmonės gamybiniai
procesai ar kita veikla nebus
trikdoma.

Mes
suteikiame
pilną
informaciją apie instaliuotas
saugos sistemas, instrukcijas
Jūsų darbuotojams:

Dirbant su SDG Kodu –
oficialiais Vertic atstovais
Lietuvoje – paslaugų kokybė
yra visada nepriekaištinga.
Jumis visada bus pasirūpinta.

- Individualūs mokymai Jūsų
įmonei
- Video instrukcijos

Patys
pasirūpiname
reikalingomis
darbo
priemonėmis ir dirbame
pagal visus saugaus darbo
reikalavimus.

- Tradicinės instrukcijos
- Patikros

GAMYBINIŲ
ZONŲ
SAUGA

ALTIRAIL
Visapusiškumas

Sukurta darbui per atstumą, esant įtampai ar
apkrovoms

Darbo našumas
Sistema visiškai netrukdo laisvam
besinaudojančių darbuotojų judėjimui

ja
EN
795-2012

Lengva naudoti

Galimas įvairiapusis judėjimo manevringumas
pagal užsakovo reikalavimus

Inovatyvus dizainas

Novatoriško dizaino dėka, mūsų produkcija
gali būti pritaikyta įvairioms aplinkoms ir
struktūroms (galimas anodavimas)

ALTIRAIL LR
Universalus maksimalus
atstumas - 8 metrai
Sistema

pritaikyta

bet

kokio

tipo

konstrukcijoms bei jų išdėstymui
Naudotojų skaičius yra neribojamas
Patogi sistema leidžia būti saugiam bei turėti
laisvas rankas dirbant
Prisikabinus prie sistemos galima atlikti įvairius
darbus
Pritaikyta ribotiems kritimo atstumams
Vedlinės sistemos efektyvumas pasiekiamas bet
kokioje aplinkoje

Saugumo garantija

Sistemos efektyvumas, teisingai ją naudojant,
užkerta kelią ilgam kritimui, todėl ALTIRAIL
galima naudoti net ir ten, kur atstumas iki
artimiausios kliūties kritimo atveju yra itin
mažas
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A
Mobilus
laikiklis

ALTILIGNE
EN
795-2012

Darbo našumas
Lyno vedline galima naudotis nuo jos
neatsisegant net judant stačiais kampais

Lengva naudoti
Sukurta naudotis netgi dirbant per atstumą
nuo vedlinės, nekompromituojant naudotojo
saugumo

Ratukinis
mobilus laikiklis

GAMYBINIŲ
ZONŲ SAUGA

STOGO
SAUGA
Pastatoma apsauginė
tvorelė su atsvara

ALTILISSE
Pastatoma
Защита на водоизолационната
мембрана

Pastatoma
apsauginė
tvorelė
nėra
montuojama ant stogo. Surenkant bei statant
ją nepažeidžiama stogo konstrukcija, dėl
specialaus atsvarų dizaino. Ar danga yra PVC,
ar TPO, ar bituminas – stogas liks nepažeistas.

Ilgaamžiškumas

Visi metaliniai sistemos elementai yra pagaminti
iš 100% aliuminio. Jos niekada nežeis korozija.

Inovatyvus dizainas

Apsauginės tvorelės gali būti tiesios,
lenktos ar atlenkiamos. Dėl novatoriško
dizaino ši sistema susilies su pastato
architektūra.

EN
14122-3

GALIMAS SPALVŲ IR
DANGŲ PASIRINKIMAS

Montuojamos ant
parapeto
Visapusiškumas

Galima sumontuoti ant visų tipų
parapetų.

Ant metalinės stogo
dangos

Apsauginės tvorelės gali būti fiksuojamos
įvairiais tvirtinimo elementais pritaikant
juos prie įvairiausių tipų metalinių stogo
dangų ir jų sumuštinių (‘Sandwich’).

Instaliavimo metu stogo danga
išliks nepažeista.
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BATILIGNE

B

EN
795 : 2012

Montavimo metu jūsų įmonės
veikla nebus trikdoma

STOGO SAUGA

Darbo našumas

Sistema visiškai netrukdo laisvam ja
besinaudojančių darbuotojų judėjimui
dėl unikalios tarpinių stovelių
konstrukcijos

Visapusiškumas

BATILIGNE
stoveliai
gali
būti
montuojami ant pačių įvairiausių tipų
stogų, dėka didelio ALTIFIX stovelių ir
inkaravimo taškų pasirinkimo

ALTIGRID

Laisvas judėjimas
neatsisegant

Stoglangiams ir šviesolaidžiams
1200 džiaulių atsparumas
Tinka įvairioms konfigūracijoms
Pagamintas iš cinkuoto plieno

Stoglangiams

Šviesolaidžiams

Plieninis tinklas pritaikomas įvairiausioms
formoms

ALTIGRID yra lengvai pritaikomas įvairių
konfigūracijų šviesolaidžiams

Paprastumas

Paprastumas

Apsaugota stogo danga

Konkurencinga kaina

Saugos garantija

Apsaugota stogo danga

Montavimas atliekamas itin paprastai ir
greitai, esant ant stogo
ALTIGRID
paprastai,
tačiau
labai efektyviai pasirūpins stogą
aptarnaujančio personalo saugumu;
nepaveiks dūmus šalinančios sistemos
efektyvumo

Darbų metu šviesolaidžių išmontavimas
yra nebūtinas. Jie išliks nepažeisti
Sandarinimui
naudojamos
EPDM
izoliacinės medžiagos ir VULCA tarpinės

PRIĖJIMAS

VERTILIGNE
EN
14122-4

Darbo našumas

Lyno vedline galima naudotis nuo jos
neatsisegant per visą ilgį

Paprastumas

Lyno vedlinė tvirtinama tiesiogiai prie kopėčių

Ilgaamžiškumas

Lynas išlieka nepažeistas ir stabilus dėl
konstrukcijoje naudojamų tarpinių laikiklių

SAUGOS KOPĖČIOS (UŽDARO TIPO)
EN
14122-4

Visapusiškumas

Kopėčių dizainas yra pritaikomas įvairaus
tipo konstrukcijoms ir pastatų fasadams

VERTIRAIL
EN
353-1:2014

Darbo našumas

Sistema visiškai netrukdo laisvam vertikaliam
(aukštyn ar žemyn) ja besinaudojančių
darbuotojų judėjimui.
VERTIRAIL puikiai tinka lipant į ypatingai
aukštas konstrukcijas

Paprastumas

Bėginė vedlinė tvirtinama tiesiogiai prie
kopėčių
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C
PRIĖJIMAS

PERSONALIZUOTI

SPRENDIMAI

Mechaninės
ir
struktūrinės
inžinerijos
profesionalai
suprojektuos saugos sistemas,
pritaikytas
konkretiems
objektams. Užtikriname sprendimų
profesionalumą ir jų įgyvendinimo
punktualumą.

Naudojant naujausią programinę įrangą,
Delta
Plus
Systems
nepriekaištingai
suprojektuos saugos sistemas, taip pat
pateiks jų brėžinius ir susijusius skaičiavimus.

COMBIRAIL
EN
795 : 2012

EN
353-1:2014

Darbo našumas

Sistema visiškai netrukdo laisvam ja besinaudojančių darbuotojų judėjimui (vertikaliam ir
horizontaliam). COMBIRAIL tinka naudojimui netgi kai struktūros nuolydis siekia 180°.

Saugumo garantija

Sistemos efektyvumas, teisingai ją naudojant, užkerta kelią kritimui visomis kryptimis

Visapusiškumas

Sukurta darbui per atstumą, esant įtampai ar apkrovoms

Inovatyvus dizainas

Dėl novatoriško dizaino bėginės vedlinės gali būti naudojamos prisitaikant prie įvairiausių
struktūrų ir darbo veiklos jose poreikių
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D
PERSONALIZUOTI
SPRENDIMAI

INDUSTRINIAI KRANAI

SAUGOS TAKELIAI IR LAIPTAI

PLATFORMOS
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Delta Plus,

STIPRYBĖ VIENYBĖJE

D
PERSONALIZUOTI

Taigi SDG Kodas, šios grupės atstovas

Daugiau nei 40 metų patirties patvirtina tai,

Lietuvoje, visapusiškai pasirūpins ne tik

jog DELTA PLUS gali aprūpinti Jus asmeninėmis

saugios darbo aplinkos kūrimu, bet ir

apsaugos priemonėmis nuo galvos iki kojų.

asmeniniu Jūsų darbuotojų saugumu.

Visada rasime ekonomišką, kokybišką

ir patį patogiausią sprendimą Jums.

Norėdami
sužinoti
daugiau apiesobre
Delta Plus
produktus drąsiai
kreipkitėsDELTA
į mus. PLUS, no duden en
Si desea
más información
los productos
y la tecnología

ponerse en contacto con nosotros.

SPRENDIMAI

SDG KODAS

Kontaktinis asmuo

Draugystės g. 8E,
Kaunas
Lietuva, LITHUANIA
LT – 51264

Andrius Petkevičius
Produkto vadybininkas
El. Paštas. vedlines@sdg.lt
Mob. +370 65229925

MUMIS PASITIKI VISI
Aéroport de Paris - Airbus Helicopters - Alstom - Arte
Assemblée Nationale - Boiron - Carrefour - Coca-Cola
Company - Crédit mutuel - Dassault systèmes - EDF
Ikea - Koézio - Lidl - L’Oréal - Mars - Nestlé - Nissan
Norske Skog - Paris St Germain - Brioche Pasquier - Petzl
Peugeot (PSA) - Renault - Rolex

691 chemin des Fontaines
Parc technologique
38190 BERNIN, France
T: +33 (0)4 76 13 12 15
F: +33 (0)4 76 13 12 16
support@vertic.fr

www.deltaplussystems.com

