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Corturi pentru lucrări (pentru manşonări cabluri)

Modele: Pyramid Profesional

În cazul corturilor Cubic profesional, gama de utilizări include şi situaţiile de urgenţă din timpul 
dezastrelor (incendii, inundaţii, cutremure) pentru organizarea rapidă a unor puncte de prim ajutor 
sau chiar adăposturi temporare.

Prelata este realizată din poliester acoperit cu PVC la exterior, de culoare deschisă (în vederea 
asigurării unei vizibilităţi interioare corespunzătoare), material care este impermeabil, rezistent la 
uzură şi ignifug.

Tijele sunt realizate din materiale rezistente şi elastice (răşină poliesterică armată cu fibră de sticlă) şi 
sunt fixate radial în platouri realizate din aliaj de aluminiu.

Corturile sunt prevăzute cu deschideri cu fermoar, ce permit accesul în interior și aerisirea acestora. 
Corturile sunt livrate în husă pentru transport şi depozitare. 

Aceste corturi pot fi utilizate pe orice tip de teren şi în condiţii meteo dificile (ploaie, vânt, ninsoare, 
burniţă) şi prezintă avantajul de a putea fi montate într-un timp extrem de scurt (de ordinul 
secundelor), deoarece elementele (tijele) componente ale structurii lor sunt pre-asamblate cu 
prelata, în acest fel evitându-se şi posibilitatea pierderii lor. Corturile pot fi utilizate cu succes și de 
către echipele de intervenție ISU, pompieri, SMURD, etc.

Corturile pentru lucrări în instalaţii electrice (manşonări) tip Pyramid profesional şi Cubic 
profesional sunt destinate protecţiei lucrătorilor împotriva intemperiilor, în timpul executării 
diverselor lucrări de montaj, întreţinere sau reparaţii cum ar fi: manşonări de cabluri electrice, 
asamblări prin sudură a conductelor sau ţevilor metalice sau din plastic, lucrări la tablourile şi cutiile 
de distribuţie de energie electrică sau telefonie.

Pyramid Profesional - cod Dotări standard incluse
Dimensiuni (m)

Lungime x Lăţime x Înălţime
Masa
(kg)

Extins: 1,80 x 1,70 x 1,65
Ambalat: 1,40 x 0,25 x 0,25

Extins: 3,00 x 2,00 x 1,90
Ambalat: 1,90 x 0,35 x 0,35

husă 9

husă, ţăruşi şi frânghie 
de fixare

16300 PZ

180 PZ

Cubic profesional - cod Dotări standard incluse
Dimensiuni (m)

Lungime x Lăţime x Înălţime
Masa
(kg)

 Extins: 1,40 x 1,40 x 1,50
Ambalat: 1,10 x 0,30 x 0,30

Extins: 2,10 x 2,10 x 2,00
Ambalat: 1,55 x 0,35 x 0,35

Extins: 2,50 x 2,50 x 2,00
Ambalat: 1,75 x 0,35 x 0,35

Extins: 1,80 x 1,80 x 2,00
Ambalat: 1,45 x 0,30 x 0,30

Extins: 2,50 x 1,80 x 2,00
Ambalat: 1,70 x 0,35 x 0,35

Extins: 3,00 x 3,00 x 2,15
Ambalat: 2,05 x 0,35 x 0,35

Extins: 3,50 x 3,50 x 2,15
Ambalat: 2,35 x 0,40 x 0,40

husă

husă

husă

9

15

18,5

husă

husă

husă, ţăruşi şi frânghie 
de fixare

husă, ţăruşi şi frânghie 
de fixare

13,5

16

25

34

180 5S

250 x 180 5S

300 5S

350 5S

140 5S

210 5S

250 5S

PYRAMID PROFESIONAL

CUBIC PROFESIONAL

      Cubic Profesional

Extins: 2,50 x 2,00 x 1,90
Ambalat: 1,75 x 0,30 x 0,30

husă 13,5250 PZ


