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DELIMITARE ZONĂ DE LUCRU / BLOCARE ACCES

ECHIPAMENTE COLECTIVE DE PROTECȚIE

Cod: BM - 01

Cod: vezi tabel

Barieră metalică extensibilă

Bandă de avertizare

Conuri de semnalizare a zonei de lucru

Bariera metalică extensibilă este o structură metalică formată din doi stâlpi laterali care asigură 
stabilitatea ansamblului şi un sistem de bare articulate, formând paralelograme deformabile. Prin 
extensia sistemului de bare se poate regla lungimea zonei de lucru protejate.

Bariera metalică extensibilă este destinată delimitării temporare a unei zone de lucru, în vederea 
restricţionării accesului persoanelor neautorizate în acest spaţiu.

Sistemul de bare articulate este vopsit alternativ în culorile alb şi roşu (alte culori la cerere).

Înălţime (m)

2-01-260

2-01-260

23x32 PVC moale

Lungime în extensie maximă (m)

2-01-264

2-01-264

2-01-268

2-01-268

23x32

30x50

Polietilenă rigidă

Polietilenă rigidă

Masa (kg)

2-01-261

2-01-261

2-01-269
2-01-269

30x50

40x75

PVC moale

PVC + banda reflectorizantă

1,2

2

5,5

Caracteristici tehnice

Cod Dimensiuni (cm) Material

Banda textilă are uzual o lățime de 40 sau 50 mm și este de culoare roșie sau cu benzi alternative 
roșu/alb cu linia de demarcație între zone înclinată la 45˚. 

Benzile de avertizare au rolul de a împrejmui zona de lucru pentru a împiedica accesul personalului 
neautorizat în respectiva arie. Banda de avertizare pentru delimitarea zonelor de lucru poate fi 
realizată din ţesătură textilă sau din folie de material plastic. 

Benzile textile de avertizare se livrează sub formă de role de 50 m. La cerere, benzile textile de 
avertizare pot fi livrate și montate pe derulatoare.

Banda de avertizare din material plastic (uzual din folie de polietilenă) are lățime de 75…150 mm 
și poate fi monocromă (roșie), monocromă cu diverse inscripționări cu rol de avertizare (roșie cu scris 
alb, galben cu scris negru), în două culori alternante (alb-roșu sau galben-negru) sau personalizată. 
Benzile de avertizare din material plastic se livrează sub formă de role de 500 m.

Conurile sunt realizate în mai multe dimensiuni, din material plastic și sunt prevăzute cu benzi 
orizontale, alternative, de culoare albă (alb-argintiu reflectorizant) și roșie (roșu reflectorizant). 

Unele conuri permit atașarea unor stâlpi de avertizare, conurile având rolul de suporți de bază pentru 
acești stâlpi.

Conurile de avertizare pot fi folosite atât în spații interioare cât și în exterior, pentru a semnaliza 
existența unui pericol în apropierea locului unde aceste conuri sunt amplasate. 

40 mm


