Сітки типу А

Сітки типу В

Вловлююча сітка, яка відповідає суворим нормам Федерації ФІС, разом
із жердинами 2,5 м з ПВХ або полівеглану, являє собою основну
страховки під час змагань. Використовується також разом із сталевими
конструкціями. Мотузка інтегрована з сіткою, матеріал поліетилен, або
поліпропилен - стійкий до випромінювання UF, червоний або синій
колір. Має сертифікат СЕ.

Сітки з мотузкою діаметром 3,5 мм. Мотузка, інтегрована з сіткою,
матеріал поліетилен, або поліпропілен - стійкий до випромінювання UF,
помаранчевий, червоний або синій колір.

*Можливість виготовлення сітки під індивідуальне замовлення.

Технічні дані

Технічні дані
Артикул Ø(мм)
RS350/7
5
RS350
5
RS450
5

Розмір (м)
70x70
100x100
100x100

Матеріал
поліетилен
поліетилен
поліетилен

Плетення
вузловий
вузловий
вузловий

Ромір (м)
2,0x25
2,0x25; 1,2x25
1,2x25

*Можливість виготовлення сітки під індивідуальне замовлення.

Артикул
RS335/7
RS335
RS435

Ø(мм) Розмір (м)
3,5
70x70
3,5
100x100
3,5
100x100

Матеріал
поліетилет
поліетилет
поліетилет

Плетення
вузловий
вузловий
вузловий

Ромір (м)
1,2x25; 2x25
1,2x25
1,2x25

Сітки інтегровані з тичками

Сітки попереджувальні

Ідеальні для виділення секторів, відгородження території навколо
витягів і т.д.

Сітка - це комплект разом із тичками з скловолокна, до яких вона
прикріплена за допомогою хімічних завивок. Дуже зручна в монтажі і
транспорті, а завдяки застосуванню рукавів з ПВХ не зпутується на
стикуваннях з жердинами. Така сітка - є ідеальним рішенням там, де
необхідний
частий і швидкий монтаж/демонтаж. Можливість
виконання під індивідуальні замовлення.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА СІТКА PE RS601
Сітка огороджувально - попереджувальна.
Поліетиленова сітка – огороджувальна, великих розмірів, через що її
дуже добре видно на снігу.

Технічні дані

ОГОРОДЖУВАЛЬНА СІТКА ШНУРКОВА RS325
Основна сітка шнуркова для огородження територій.

Артикул
RS501
RS502

ОГОРОДЖУВАЛЬНО_ЗАСТЕРЕЖНА
Сітка з основної категорії: естетична і дешева.В технології виробництва
застосовується лише чистий поліпропілен (не регланулат), що значно
підвищує винослитвість сітки, це стосується також і вилову снігу.
Технічні дані
Артикул Ø(мм) Розмір (мм)
RS601
RS101
65 x35
RS325
2,5 125x125

Матеріал
поліетилен
поліетилен
поліетилен

Колір
Плетення Ромір (м)
червоний, синій, жовтий плетена
1,2x50
помаранчевий
1,2x25
червоний, синій
вузловий 1,2x25

Розмір(м)
1,2x5
1,2x10

Сітка
плетена
плетена

Колір
помар./жовтий, синій
помар./жовтий, синій

К-сть
3
5

Тички - аксесуари

Тички

АКСЕСУАРИ ДО ТИЧОК
У пропозиції наших аксесуарів до жердин Ви також знайдете
поліпропиленові гроти, які в поєднання із жердинами 5 мм, запевнюють їм
максимальну стабільність. До вкручення їх в сніг ми рекомендуємо
використання спеціально запроектованого нами сталевого ключа.
Технічні дані - аксесуари для тичок
Артикул

Назва

Призначення

RA101

Грот(гвинт)

до тичок 015 мм

RA108

Ключ до гвинта (нерж.сталь) для вкручення тичок

RA109

Верхній вішак

до тичок 015 мм,

RA110

Нижній вішак

до тичок 015

ТИЧКИ ДЛЯ УТРИМУВАННЯ
СІТОК
Технічні дані - тички
У нашій пропозиції доступні
тички однаково як з скловолокна
так і з полівеглану і з ПВХ. В
наявності є різні діаметри і
висоти залежно від потреб та
застосування.

Артикул

Висота

Ø(мм)

Матеріал

RT101

1,7

Ø 10

скловолокно

RT301

1,7

Ø 15

скловолокно

RT303

2,0

Ø 15

скловолокно

RT304

2,5

Ø 15

скловолокно

RT4O1

1,6

Ø 35

полівеглан

RT4O2

.2,5

Ø 48

ПВХ

RT501

2,5

Ø 60

дерево

Матраци

ЗАХИСНІ МАТРАЦИ
Матраци служать для забезпечення стовпів, опор, гідрантів, ліхтарів і
т.п. мінімізуючи ризик травм. Матраци характеризуються високою
стійкістю завдяки використанню матеріалу ПВХ 640 г/м2, а
наповнення поліуретановою пінкою Т21, з товщиною 10 см, дає дуже
високі амортизуючі особливості.
Ідеальне місце на рекламу, яку ми можеио розмістити за бажанням
клієнта. Можливість виконання під індивідуальні замовлення.

Матраци

Технічні дані
Символ
RM101
RM102
RM103
RM201
RM202
RM301
RM302
RM303
RM401
RM4O2
RM501

Розмір
60x200
80x200
100x200
80x100
100x100
25x25x25/100
25x25x25/150
30x60x30/100
30x30x30/200
35x40x35/200
100x35x100/200

Наявність
+
+
+
+
+
+

Призначення
універсальне
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
гідранти
j.w.
j.w.,
стовби
j.w.
обєднування

Позначення трас

Лижні дитсадки

ПРАПОРЦІ (стрічка з прапорцями для позначення трас) +
барабани
Найпростіший, найшвидший і найдешевший спосіб для позначення
або відділення трас, необхідний при організації змагань і тренінгів. За
бажанням клієнта ми розміщуємо лого, бренди, і т.п. Для підвішення
прапорців ми рекомендуємо тички РТ301.
ЗАСТЕРЕЖНА СТРІЧКА РS 701
Стрічка, плетена для розділення трас.
Технічні дані

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЛИЖНИКА
Ряд кольорових елементів, що
урізноманітять наймлодшим
веселощі
на
снігу.
Всі
елементи, сконструйовані так,
щоб забезпечити максимум
безпеки.

Технічні дані
Артикул
RP101-106
RP201
RP301
RP4O1
RP4O2
RP501
RP601

Вигляд
фігурка
тунель
куб малий
стовп малий
стовп великий
Боя
Мат

Розмір(см)
55x85
35x35x150
40x40x40
Ø 2O;вис.130
Ø 3O;вис.150
Ø 70; вис. 30
вис.270; шир.300

Артикул
RF01
RF02
RF03
RF04

носій
лєнта
лєнта
лєнта
лєнта

матеріал
RIP STOP
RIP STOP
PCV
PCV

вигляд
трикутники
полоски
трикутники
квадрати

Технічні дані
Артикул
RS701

Матеріал Колір
поліетилен черв.жовтий
черв-син-жовт

Аксесуари
RF-11
RT301

бубен
тички

Висота
16cm

Довжина
50м

Знаки, попереджувальні та інформаційні таблиці

Знаки, попереджувальні та інформаційні таблиці

Круглі знаки Ø 49cm
Артикул
RZ1/01
RZ1/02
RZ1/03
RZ1/04
RZ1/05

ЗНАКИ
Широка
гамма
знаків
заборони, застережних і
інформаційних, являється
необхідним
елементом
гарантій лижних спусків.
Знаки виступають в 2
формах залежно від носія:
- на звареному ПВХ (опція
алюмінію)
на
вітро-пропускній
сітці

Аксесуари
RT5/01 дер.тичка 60мм-80мм.Вис. 2,5 м
RZ/1O набір для кріплення мяких знаків

Знаки на вітро-пропускній сітці
Артикул
RZ3/O1
RZ3/02
RZ3/03
RZ3/04
RZ3/05
RZ3/06
RZ3/07

Значення
Увага!
Траса закрита!
Кінець траси
Пригальмуй!
Увага ратрак!
Увага арматка!
Увага тварина!

Розмір (см)
70x70
70x50
50x70
70x120
70x70
70x70
70x70

RZ1/06
RZ1/07
RZ1/08
RZ1/09
RZ1/10
RZ1/11
RZ1/12
RZ1/13
RZ1/14
RZ1/33
RZ1/34
RZ1/35
RZ1/30
RZ1/31
RZ1/32

Значення
Стоп!
Забороняється ходити пішки
Забороняється їздити на санях
Забороняється ходити та їздити
на санях
Забороняється їздити на
сноуборді
Не палити
Не вигулювати собак
Не виїжджати
Синя стрілка
Поворот вліво
Поворот вправо
Жовта стрілка
Заборона їзди на скутерах
Червона стрілка
Синя траса/№ траси
Червона траса/№траси
Чорна траса/№ траси
Синя траса
Червона траса
Чорна траса

Артикул
RZ2/01
RZ2/02
RZ2/03
RZ2/04
RZ2/05
RZ2/06
RZ2/07
RZ2/08
RZ2/09
RZ2/10
RZ2/11
RZ2/12
RZ2/13
RZ2/14
RZ2/15
RZ2/16

Значення
Закрита траса
Кінець траси
Пригальмуй!
Увага!
Увага снігова гармата!
Увага ратрак!
Увага снігові рушниці!
Перехрестя
Увага траси сходяться
З’їзд до нижньої станції
Тримайся лижного сліду
Не розхитувати сидіння
З’їзд вліво
З’їзд вправо
Туалет
Паркування

LISKI-тички слаломні та аксесуари

LISKI-тички слаломні

Тички короткі (доколінні, тички сноубордівські, тички для означення траси)
Всі наведеніі жердини можуть
виступати з 3 видами стріл. Із
стандартним діаметром 30 мм,
або з метою виправлення їх
стабільності,
з
різьбленням
діаметром 50 мм (СНОВ ГРІП 24
см або 34 см). До вкручення
останніх потрібний ключ. Всі
жердини з механічним згином
мають хомол ФІС. Більше інфо на
www.liski.it

Артикул
RL/1OO31
RL/10032
RL/10033
RL/10051
RL/10052
RL/10053
RL/10056
RL/10057
RL/10058
RL/10001
RL/10002
RL/10003

Опис
TOP27
Ø 27 мм,
TOP27
Ø 27 мм,
TOP27
Ø 27 мм,
SOFT
Ø 25 мм,
SOFT
Ø 25 мм,
SOFT
Ø 25 мм,
SOFT
Ø 25 мм,
SOFT
Ø 25 мм,
SOFT
Ø 25 мм,
C6WORLDCUP Ø 30 мм,
C6WORLDCUP Ø 30 мм,
C6WORLDCUP Ø 30 мм,

вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.
вис. 180 см.

Гвинт: Ø 30мм,
Гвинт: Ø 5Oмм,
Гвинт: Ø 5Oмм,
Гвинт: Ø 30мм,
Гвинт: Ø 50 мм,
Гвинт: Ø 50 мм,
Гвинт: Ø 30 мм,
Гвинт: Ø 50 мм,
Гвинт: Ø 50 мм,
Гвинт: Ø 30мм,
Гвинт: Ø 50мм,
Гвинт: Ø 50мм,

довж.34см
довж.34cм,
довж.24см,
довж.34см,
довж.34см,
довж.24см,
довж.34см,
довж 34см,
довж.24см,
довж.34см,
довж.34см,
довж.24см,

вис. 225 см.

Гвинт: Ø 30 мм,

Короткий

Негнучкі тички
RL/10201

GIANT

Ø 30 мм,

RL/10191

RL/10193
RL/10181
RL/10180
RL/10311

Аксесуари
RL/10401
RL/10852
RL/10630
RL/10171

GUMMY
(„доколінна")
GUMMY
(„доколінна")
STUBBY SKI/
SNOWBOARD
Пензлик для
означення траси
Грибок

Ø30 мм вис. 65 см.

Гвинт: Ø 30 мм довж. 10 см

Ø30 мм вис. 65 см.

Гвинт: Ø 50 мм довж. 24 см

Ø50 мм

Гвинт: Ø 30 мм довж. 34 см

-

ключ до слаломних тичок (з різьбою Ø 50 мм)
сумка (довга)
великий плакат 75 x 50 cм, надрук LISKI
сноубордівський плакат 80x100 cм, модель WORLD CUP

Реклама на лижних спусках – прапори

Інша продукція

ПРАПОРИ ВІНДЕР
Прапор Віндер є досконалим носієм реклами або інформації. Це
необхідний елемент скрізь там де проведиться рекламна акція або
потрібний виразний і видний носій інформації (напр. санітарний
пункт, інформація і т.п.) Завдяки застосуванню 2 видів підстав може
однаково з успіхом розміщуватися в зачинених приміщеннях таких як
торги, рекламні зали, конференції і т.п., а також на відкритих
просторах (укоси, лижник фестивалі, змагання, зібрання, пікніки і т.п.
Опис:
- форма крила
- оборотна конструкція, телескопова на базі скловолокна.
- тканина поліпропиленова, друк стійкий термосублімацийний до
атмосферних умов (температура, дощ, сніг і т.п.)
2 види підставок з оборотною осею:
1. Сталева основа, що дозволяє монтаж до грунту на відкритих
просторах (земля, пісок,сніг).
2. Сталева підставка, для експозиції в закритих приміщеннях, на
твердих поверхнях (асфальт, бетон та ін)
Завдяки застосуванню оборотної і еластичної конструкції, прапор
навіть при сильному і поривчастому вітрі зберігає стабільність і
відповідну форму. Несподівано прямий і швидкий монтаж.
СТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПІД ВІШЕННЯ
ВЛОВЛЮЮЧИХ СІТОК
Конструкції під індивідуальне замовлення та розміри.
СТАЛЬНИЙ БАРЄР
Технічні дані
Артикул
RB01

Розмір (м)
2,5x1,3

ПАЛАТКА СТАРТОВА LISKI
Тунельна конструкція з сталевих форм, зовнішній матеріал - ПВХ.
Технічні дані
Артикул
RL12304

Розмір (м)
2,5x2,5x2,3(h)

Матеріал
тканина ПВХ

МАТИ ДЛЯ БУКСУВАННЯ
Призначення: стартові і кінцеві перони, траси під витягами. Мати
забезпечують оптимальний слизкість при мінімальній сніговій
поверхні.
Технічні дані
Артикул
RW101
RW102

Розмір (м)
2x25
1,5x40

Матеріал
поліпропілен 850g/m2
PP/поліестер 550g/m2

Реклама на лижних спусках

Реклама на лижних спусках

ЛИЖНІ ДИТСАДКИ
МАТРАЦИ ЗАХИСНІ З
НАНЕСЕННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ

Окрім
стандартних
версій,
організовуємо також дитсадки під
конкретну рекламну кампанію

Завдяки великій поверхні матраца
реклама скоріше і в більш
ефективний спосіб потрапляє до
споживача. Кінцевий ефект з
набиванням безпосередньо на
матраці,
на
практиці
буде
вигідніший
ніж
підвішуванні
банера
яке
час
від
часу
практикується.

Більшість з наших аксесуарів на лижні спуски поза своєю основною
функцією можуть служити також як славетний носій реклами.
Найбільш популярний і одночасно якнайшвидший метод потрапляння
споживачеві на очі – це нанесення реклами на матрацах, прапорцях,
елементах дошкільного закладу лижника, сітках, а також банерах,
інтегрованих з сітками. Через застосування друку зображення є дуже
доброякісним, а кольори довго залишаються живими і стійкими до
атмосферних умов.
ПРАПОРЦІ З НАНЕСЕННЯМ МАЛЮНКА
Пропонуємо прапорці різних форм та їх розміщення на мотузці з
різними відстаннями між ними.

СІТКИ
Сітки зінтегровані з банерами,
банер на вітро-пропускній сітці.
Навіть найкраще вироговлений
банер не буде здійснювати своє
функції належним чином, якщо
він погано натягнутий. Ми ж
володіємо
найоптимальнішим
рішенням
щодо
кінцевого
вирішення цього питання.

АРТІС
79054, м.Львів, вул. Зоряна, 27а
тел./факс: (032) 2435000
моб.тел.: 8-050-3170599
office@snowmakers.com.ua
www.snowmakers.com.ua

