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RAKTÁRI ÚTVONALAK 
JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA 

ÚTVONAL FESTÉS, PIKTOGRAMOK

NE HAGYJA ELKOPNI PADLÓJÁNAK JELZÉSEIT, ÚTVONALFELFESTÉSÉT RAKTÁRÁBAN,  
TERMELÉSI RÉSZLEGÉBEN!

KOMOLY MUNKAVÉDELMI KÖVETKEZMÉNYEI, VAGY AKÁR BALESET IS LEHET AZ EREDMÉNYE, 
HOGYHA PADLÓJÁT ELHANYAGOLJA!

 
ÚJ ÚTVONALFESTÉS KIALAKÍTÁSA, VAGY RÉGI FELÚJÍTÁSA CÉLJÁBÓL, 

KEDVEZŐ MEGOLDÁSOKÉRT KERESSEN MINKET!

A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN 
JAVASOLJUK SZOLGÁLTATÁSUNKAT:

  Targonca útvonala

  Gyalogos közlekedés útvonala

  Áru tárolási helyének kijelölése

  Veszélyre figyelmeztető jelzések

  Egyéb utasítások

  Eszközök tárolási helyének kijelölése

  Kijelölt védőzóna jelzésére

  Elzárt területek jelzésére



  Csúszásgátló ragasztószalagok, nedves helységekbe is

  Fényvisszaverő jelölőszalagok, piktogramok, csúszásgátló szalagok

  Foszforeszkáló jelölőszalagok, piktogramok, csúszásgátló szalagok

  Raklapok helyét jelölő szalagok, piktogramok, idomok

  Targonca, és gyalogos útvonal jelölésre szolgáló ragasztószalagok

  Lehetséges veszélyre figyelemfelhívó piktogramok

TARTÓS PADLÓJELÖLŐ CÍMKÉK

Néhány típus széles választékunkból:



ÜTKÖZÉSVÉDELEM – BIZTONSÁGI KORLÁTOK, 
OSZLOPOK ÉS TOVÁBBI TERMÉKEK

Rugalmas polimer korlátok
A forradalmian új fejlesztésű polimer anyagból készült d-flexx korlátok képesek „elnyelni”, tompítani az ütközési erőket. Ez segíthet 
megelőzni, kivédeni azt, hogy ütközés esetén sérüljön a sorompó, a talaj vagy a raklapemelő gép. Ez a higiénikus, vegyszerálló 
és könnyen tisztítható polimer anyag kiváló megoldás lehet még a gyár legérzékenyebb területeire is. 

* a képek illusztrációk
 ( Rugalmas anyag, deformálódik, de ütközés után visszanyeri eredeti alakját

 ( Kültéri és beltéri használatra

 ( 100%-ban újrahasznosított anyagból készült

 ( Könnyű szerelés – a rögzítőket az ár tartalmazza

 ( Jelentősen csökkentheti a karbantartási költségeket

 ( Elérhetők egyedi méretek is, igazodva vevői igényekhez

Termék kategóriák
 ( Biztonsági korlátok és ajtók, kapuk

 ( Védőrudak padlózatra

 ( Parkolást segítő védőrudak padlózatra

 ( Védőlécek és járdaszegélyek

 ( Ütközésvédelmi oszlopok

 ( Állvány és oszlopvédők

Fém biztonsági korlátok



D-Flexx Biztonságos & rugalmas megoldások
 ( Rugalmas ütődésvédelem
 ( A rugalmas anyag az ütődéshez idomulva alakul és a behatást követően 
visszanyeri korábbi formáját
 ( Bel- és kültéri használatra is alkalmas
 ( 100%-ban újrahasznosítható
 ( Könnyű telepítés – a szerelési anyagokat is biztosítjuk
 ( Csökkenthetik a működési költségeket
 ( Egyedi termékek is elérhetők

Delta rugalmas biztonsági korlát

 ( Gyalogos és autós közlekedő-útvonalak innovatív és hatékony 
elválasztása egymástól
 ( Egyedi megoldásokra is van lehetőség
 ( Az alapverzión túl négy rúddal, 1200 és 1600 mm magasságban 
is elérhető

Charlie & Hotel közlekedési korlátok
 ( Kiváló védelmet jelentenek gépek, raktárkészlet vagy dolgozók 
számára is
 ( Könnyű és gyors telepítés
 ( Egyedi hosszúságban is elérhetők
 ( Segítségükkel lehetséges a munkaterületek és közlekedési útvona-
lak könnyű és gyors elkülönítése
 ( A „Hotel” közlekedési korlát nagyobb védelmi zónát biztosít a maga-
sabb oszlopoknak és a dupla védőcsőnek köszönhetően

Foxtrot & Kilo gépvédő kerítések

 ( Rugalmas, könnyen és gyorsan alkalmazható megoldások a munkate-
rületek és közlekedési útvonalak elválasztására
 ( Kiszállításuk összeszerelt állapotban történik, nincs szükség további 
összeszerelésre
 (Oldalt további védőcsövekkel, a védelmi terület bővítése céljából
 ( A „Kilo” gépvédő kerítés masszívabb védelmet biztosít a plusz alsó 
védőcsőnek köszönhetően

Bravo rugalmas oszlop

 ( Felfogja az ütközési energiát
 ( A speciális anyag védelmet nyújt a padlózat és a gép megrongálódá-
sával szemben is
 ( Jó láthatósága és robosztus kivitele folytán jó megoldást adhat áru-
készlet és dolgozók védelmére is
 ( A 200 mm átmérőjű oszlopok 516 mm, 760 mm és 1200 mm magas-
ságban is elérhetők



Mike védőrúd padlózatra
 ( Rugalmas „fekvőrendőr” jellegű védőrúd, ami jó megoldás lehet falak és 
szerelősorok padlószinten történő ütközésektől való védelmére
 ( Kerek alakja lehetővé teszi az ütközési energia eltérítését
 ( A legtöbb D-flexx terméktípussal kombinálható, komplex biztonsági  
megoldás céljából
 ( Könnyen telepíthető és költséghatékony megoldás az ütközések  
megelőzésére

Acél védőkorlát
 ( Horganyzott, kültérre is megfelelő
 ( RAL 1023-hoz hasonló sárga színben
 ( Standard méretek: 500 mm és 1000 mm magasságú oszlopok, 1000, 1200, 1350 és 1500 mm 
hosszú összekötő elemek
 ( Egyedi hosszúságú elemek is rendelhetők
 ( Az összekötő elemek szerelési anyaggal együtt kerülnek kiszállításra, a padlózati rögzítő 
elemek külön elérhetők
 ( Elérhető 25 kiegészítő alkatrész külön, például kapuk, padlózatra helyezhető védőrudak és 
figyelmeztető jelzések.

Szétnyitható korlátok
 ( 39 különböző változat
 ( Széles termékválaszték
 ( Fix és mozgatható változatok is elérhetők
 ( Szétnyitható és összehúzható
 ( Porszórt acélból
 ( Kerek 60 mm átmérőjű vagy négyszögletes 70 x 70 mm szélességű-vastagságú 
oszlop, mozgatható vagy padlózatra szerelhető alaplemezzel
 ( 3,6 méterre kihúzható verzió, 25 mm x 4 mm laposacél anyaggal
 ( 4 méterre kihúzható verzió, 40 x 5 mm laposacél anyaggal
 ( Sárga-fekete vagy piros-fehér színben mindkét oldalon
 ( A padlózati rögzítő elemek külön elérhetők
 ( Alkalmas bejáratok, területek átmeneti lezárására
 ( Egyes elemek tartórúddal csatlakoztathatók
 ( Ellátható információs táblával



Acél ütközésvédelem

 ( Kiváló minőségű acélból
 ( Hatékony védelem árukészlet, gépek és épületek számára akár kül-, akár 
beltéren
 ( Jól láthatóan jelölt veszélyes területek a sárga festésen fekete figyelmezte-
tő csíkokkal
 ( A hajlítási technológiának köszönhetően nincsenek hegesztési varratok a 
hajlított védőelemeknél
 ( Külön elérhető padlózati rögzítőelemekkel rögzíthetők
 ( Több típusban és méretben elérhetők

Oszlopvédelem

Kerek oszlopok
 ( Polietilénből készül, 1100 mm magas
 ( Sárga színű, fényvisszaverő csíkokkal
 ( Egy személy által telepíthető má-
sodperceken belül, megerősített 
tépőzáras rögzítőkkel

Szett szállítókocsival és láncos oszlopokkal
 ( A szett tartalma: Egy szállítókocsi, hat horganyzott és porszórt oszlop 
sárga-fekete vagy piros-fehér színben, hat mobil alaplemez és 25 
méter polietilén lánc
 ( Jó megoldás az eszközök tárolására és szállítására
 ( TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek az acél oszlopok és a szállítókocsi is
 ( Védőhuzattal
 ( Bel- és kültéri használatra

Nyolcszögletű oszlopok
 ( Több méretű oszlophoz is elérhető
 ( Kiváló minőségű polietilénből, sárga 
színben
 ( A tépőzáras rögzítésen túl nem 
szükséges más módon rögzíteni a 
padlózathoz

Moduláris oszlopvédelem
 ( 200-700 mm átmérőjű vagy ilyen 
oldalszélességekkel rendelkező osz-
lopok számára
 ( Igény szerinti méretre vágható



KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK AZ
ÖNÖK BIZTONSÁGA, EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN

 ( kockázatértékeléssel egybekötött munka- és tűzbiztonsági szaktanácsadás

 (munka- és tűzvédelmi oktatások

 ( telephelyi közlekedésbiztonság megtervezése ( pl.: TMS -Traffic  
Management System)

 ( biztonsági berendezések és eszközök telepítése

 (munkahelyi ergonómia - egyéni és kollektív védelem

 ( kivitelezés előtti munka- és tűzvédelmi konzultáció (pl.: biztonsági jelzések 
meghatározása)



A poliuretán bevonat hosszú távú védelmet biztosít, ipari, közületi és háztartási padlók számára, használt és új burkolatok 
esetén egyaránt.

A PU bevonatolást alkalmazhatjuk PVC, linóleum, gumi, műgyanta, beton, fa, parafa padlókon.

PU BEVONAT JELLEMZŐI, ELŐNYEI:

  Bontás nélküli felújítás

  Pormentes kivitelezési technológia

  Évekig tartó védelem

  Színtelen és színes kivitelben rendelhető (RAL színkártya alapján 180 féle színben)

  Nagyfokú ellenállás a mechanikai károsodásokkal szemben (Kopásállóság: Taber érték 15 mg)

  Növeli a burkolat élettartamát

  Megakadályozza a guminyomok burkolatba történő beivódását

  Csökken az üzemeltetési, takarítási költség.

  Nem kopik le a burkolatról

  Vezető padlógyártók ajánlásával (Amtico, Tarkett, DLW, Grabo, Forbo)

  DIN 18032 szabvány szerint eleget tesz sportcsarnokokra és sportlétesítményekre vonatkozó  
csúszásmentességi előírásoknak.

  Dekorációk, mintázatok kialakítására is van lehetőség

PADLÓK FELÚJÍTÁSA

ILYEN VOLT, ILYEN LETT 

ELŐTTE UTÁNA

ELŐTTE UTÁNA



ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ SZŐNYEGEK

A Bubble kifejezetten az olyan álló munkákra lett tervezve, mint az összeszerelés, szét-
osztás, illetve az autóipar, elektronikai, fémmegmunkáló ipar munkaállomás területeire.

Az ergonómikus előnyök nagyobb hatékonyságot jelentenek.

 ( Extra elasztikus és strapabíró PU szivacs

 (Öntött ferde szélek minden oldalon

 ( Nagy kényelem állás közben, buborékos felszínen

 ( R11 csúszásgátló, strapabíró és erős

 (Megtartja állandó formáját

Munkahelyi gumiszőnyegek különböző kivitelekben, és méretekben:
( Olajálló típusok   ( Álláskönnyítő szőnyegek   ( Önállóan letehető vagy összekapcsolható kivitelű termékek    

( Különböző mintázatokkal, csúszásgátló tulajdonságokkal   ( Igény esetén sárga szélekkel

BUBBLE – Puha álláskönnyítő szőnyeg
 - Kényelem állás közben

Optimális olyan munkahelyekhez, ahol sétáló mozgást végeznek. Különösen száraz terüle-
teken ajánljuk, mint például az összeszerelés, szétosztás, vagy munkaállomás területeken 
az autóipari, elektronikai, fémmegmunkáló ipari környezetekben.

 (  Extra elasztikus és strapabíró PU szivacs

 (Öntött ferde szélek minden oldalon

 ( Nagy kényelem állás közben

 ( R10 csúszásgátló 8 mm átmérőjű mini lemezkékkel, strapabíró és erős

 (Megtartja állandó formáját

WALK – Puha álláskönnyítő szőnyeg
 - Sétára tervezve

A SMOOTH felülete elegáns, finom homokfúvott. Kifejezetten olyan száraz területekre 
tervezték, mint amelyek vannak az elektronikai iparban, a kereskedelemben, autóiparban, 
irodákban, pultoknál, laboratóriumokban és gyógyszertárakban. Olyan helyekre, ahol a 
sima, elegáns, könnyen tisztítható felület fontos. 

 ( Extra elasztikus és strapabíró PU szivacs

 (Öntött ferde szélek minden oldalon

 ( Nagy kényelem állás közben

 ( Csúszásgátló, strapabíró és erős

 (Megtartja állandó formáját

 ( Kézikocsival is könnyen használható

 ( Elegáns kivitel

 

EGYEDI IGÉNYEK ESETÉN IS KERESSE MUNKATÁRSAINKAT BIZALOMMAL!

SMOOTH – Puha álláskönnyítő szőnyeg
 - Elegáns kivitel



A D ÉS TSA BT. ÁLTAL FORGALMAZOTT INTERSTUHL ÉS BIMOS 
SZÉKEK 10 ÉVES GARANCIÁVAL RENDELKEZNEK, MÖGÖTTÜK 
EURÓPA EGYIK MEGHATÁROZÓ, KÖRNYEZETTUDATOSAN 
GONDOLKOZÓ SZÉKGYÁRTÓJA ÁLL.
A német gyártócéget 1961-ben alapították, a termékek fejlesztése során 
tudományos kutatásokkal igyekszenek biztosítani az egészséges ülést 
szolgáló innovatív megoldásokat.

10 ÉV
GARANCIA

MIÉRT HASZNÁLJON 
INTERSTUHL / BIMOS SZÉKEKET?

 k 10 év teljes körű garancia, mely a piac legkedvezőbb ár/érték arányú székét 
biztosítja!

 k Nem tartalmaz egészségre káros, rákkeltő anyagokat (ülő és hátlap szivacs), 
mint az olcsó távol-keletről származó termékek!

 k Az ülő és hátlap szivacs betétje NEM ragasztási technológiával készül textil 
és bőr bevonat esetében, mint az olcsó távol-keletről származó termékeknél, 
ezért tartóssága drasztikusan hosszabb (10 év garancia)!

 k INTERSTUHL irodai székek összeszerelve szállítva, mely 100%-os szakszerű 
gyári összeszerelést biztosít! (BIMOS székekre nem vonatkozik.)

 k A legszigorúbb ergonómiai és ipari szabványoknak megfelelnek a székek. 
(TÜV, LGA, GS, Quality Office, BIFMA, BLAUER ENGEL, … Certifikációk)

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek a folyamatos innováció eredményei, mely 
a piac egyik leghatékonyabb egészségmegőrző termékeit nyújtja az ülő 
munkahelyi területeken. 

 k  Az INTERSTUHL/BIMOS székek használata számos egészségügyi problémát 
kiküszöböl és kockázatot csökkent melyek az ülő munkából származnak. 
(Nyaki és ágyéki gerinc problémák, trombózis, koncentrációvesztés, stb.)

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával csökkenthető a kollégák ülő 
munkához köthető betegségéből fakadó munkakimaradás költségei.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával növelhető és biztosítható az 
ülő munkát végező kollégák elégedettsége és a cég iránt érzett lojalitása.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek kiemelkedő ergonómiája növeli a 
produktivitást, mert kizárólag a székek hatnak közvetlenül a munkahelyek 
kialakításánál a produktivitásra.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek vásárlása biztonságot jelent a vásárlónak, 
mert magas szintű terméktámogatást nyújt a cég akár a székek használata 
(használati útmutatók és videók), kiválasztása (technikai adatlapok) és 
az esetleges garanciális javítása területén (10 év garancia) a jelenben 
és a jövőben is, ellenben a távol-keleti ismeretlen gyártók csekély 
terméktámogatásával.

BIMOS SZÉKEK
AZ ÖN GYÁRTÁSÁNAK KÉNYELMÉÉRT, ERGONÓMIÁJÁÉRT ÉS 

PRECIZITÁSÁÉRT!



Bimos NEON 
 - 9573 görgős munkaszék

 ( Szinkron mechanikás

 ( Ülésmagasság állítható: 450-620 mm között 

 ( Cserélhető ülőbetét

 ( Ergonómikus kialakítás, háttámla magasság, ülésmélység és -dőlésszög  
állíthatósággal

 ( Alumínium csillagláb

 ( Választható ülőbetétek: ESD szövet, műbőr, PU hab, supertec

Certifikációk

Bimos NEXXIT 
 - 9031 lábtartós magas munkaszék

 ( Szinkron mechanikás automatikus tömegszabályzás

 ( Ülésmagasság állítható: 450-600 mm között

 ( Ergonómikus kialakítás, háttámla magasság, ülésmélység és -dőlésszög  
állíthatósággal

 ( Alumínium csillagláb

 (  Választható ülőbetétek: ESD szövet, műbőr, PU hab, supertec

Certifikációk

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ



Reméljük, hogy az általunk kínált Bimos székek segítségével

 ( egészségesebb ülést biztosíthatunk Önnek

 ( kiegyensúlyozottabbá, elégedettebbé tehetjük munkanapjait

 ( és munkaadója is örömmel veszi a fentiek folytán az Ön növekvő hatékonyságát és elkötelezettségét!

A D és Tsa Bt. által forgalmazott Interstuhl és Bimos székek 10 éves garanciával rendelkeznek, mögöttük Európa egyik megha-
tározó, környezettudatosan gondolkozó székgyártója áll. A német gyártócéget 1961-ben alapították, a termékek fejlesztése 
során tudományos kutatásokkal igyekszenek biztosítani az egészséges ülést szolgáló innovatív megoldásokat.

bimos

Bimos ISITEC 
 - 9603 PU hab fix munkaszék

 ( Állítható háttámla- és ülés dőlésszöggel

 ( Ülésmagasság állítható: 430-600 mm között

 ( Háttámla magassága állítható

 ( Poliamid csillagláb

Certifikációk

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ



Bimos FIN
 - 9144 álláskönnyítő

 ( Ülésmagasság: 620-850 mm között állítható

 ( Az ülés 20°-ban forgatható bal és jobb oldali irányban

 ( Alumínium keret

 (  Csere lábak kemény és puha padlókhoz

Certifikációk
A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Bimos FLEX
 - 9419 álláskönnyítő

 ( Ülésmagasság 510 - 780 mm

 ( 360° fokban forgatható ülés

 ( Lábakkal és lábtartó gyűrűvel

 ( PU hab ülőfelület

Certifikációk
A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

Bimos STANDING REST 
 - 9456 álláskönnyítő

 (Összecsukható lábtámasz

 ( Ülésmagasság: 640-840 mm között

 ( Az ülés 10°-ban előre dönthető

 ( Acél keret

Certifikációk
A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

BIMOS ERGONOMIKUS  
ÁLLÁSKÖNNYÍTŐK

Legyen szó kutatásról, fejlesztésről vagy gyártásról – állásra sűrűn szükség van. A folyamatos állómunka ugyanakkor komoly 
terhet jelent az emberi test számára. A Bimos álláskönnyítői azokat a dolgozókat segítik, akiknek hosszú ideig kell állniuk, 
anélkül, hogy zavarnák őket a munkájukban. Széleskörű segítséget jelentenek ezek a termékek, az egyszerű támogatástól 
kezdve egészen a dinamikus ülő- és állóhelyzet változtatásnál szükséges rugalmasabb megoldásig. Mindegyik álláskönnyítő 
kompakt kialakítású, könnyen szállítható, mozdítható.



Kereskedelmi iroda és raktár:
2600 Vác, Galcsek u. 8-10.

D és Tsa. Bt.

+36 27 502 555

sales@destsa.hu

www.destsa.hu
www.dlb.hu

Cégünk több, mint húsz éve gyártóvállalatok 
megbízható beszállító partnere. Magyaror-
szágon és külföldön egyaránt kiterjedt ügyfél-
körrel rendelkezünk. Teljes körű ESD védelmi 
megoldásokat nyújtunk, de szintén tudunk 
segíteni ipari vagy irodai padlózás, bútoro-
zás területén, forrasztástechnikai eszközök,  
elektronikai kéziszerszámok beszerzésében.
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