
Διάδρομος ρολό από πολυεστέρα
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Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο υλικό,  πολυεστερικό 
νήμα, υφαντό και συγκολλημένο, έτσι ώστε να δημιουργήσει έναν ανθεκτικό, 
ελαφρύ και κυλιόμενο διάδρομο. Ο διάδρομος είναι  εύκολο να εγκατασταθεί 
και να αφαιρεθεί, και είναι  ευχάριστος στο περπάτημα ακόμα και με γυμνά 
πόδια, ορατός και προσβάσιμος. Δεν τραβάει τη θερμότητα και είναι 
ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία. Συντηρείται και καθαρίζεται εύκολα, 
ενώ  απαιτεί πολύ λιγότερο χώρο για την αποθήκευσή του (1 προς 20 σε 
σύγκριση με τον χώρο που απαιτούν άλλοι διάδρομοι).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τύπους επιφανειών (άμμος, χαλίκι, 
γρασίδι, χιόνι, πέτρινο ή ξύλινο δάπεδο), όπως επίσης σε αμμολόφους, επειδή 
είναι εύκολα προσαρμόσιμος και ελάχιστα επεμβατικός.
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Υλικό: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας

Διατίθενται 3 πλάτη: 1m - 1,52m - 1,83m
Μέγιστο μήκος: 30 μ. (δυνατότητα επέκτασης με σύνδεση)
Πάχος: 3,41 mm
Βάρος: 2 κιλά/τμ
Χρώματα: γαλάζιο, της άμμου και καφέ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Αντιολισθητική επιφάνεια: τοποθετείται αντιολισθητική λωρίδα 2,5 cm 
   κάθε 10 cm 
• Επίπεδη επιφάνεια άνετη και για χρήστες με γυμνά πόδια.
• Εύκολη πρόσβαση για καρότσια, ηλικιωμένους και άτομα με μειωμένη 
   κινητικότητα
• Επεξεργασμένες άκρες: δεν υπάρχει κίνδυνος ξεφτίσματος
• Δεν συγκρατεί τη θερμότητα του ήλιου, ανθεκτικό στην υπεριώδη 
   ακτινοβολία
• Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και αφαίρεση (βλ. σκίτσο τοποθέτησης)
• Δεν συγκρατεί την άμμο, ελαφρύ
• Κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πολυεστέρα
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Αξεσουάρ 
Πασαλάκια και οπές: διευκολύνουν την εγκατάσταση και την αγκύρωση 

του διαδρόμου.

Πασαλάκια: γαλβανισμένα με μήκος 50 cm.

Διάμετρος ράβδου: 9mm. Διάμετρος κεφαλής: 19 mm

Κιτ σύνδεσης:
1 - Παρέχονται σύνδεσμοι αλουμινίου για τη σύνδεση πολλών διαδρόμων 

μεταξύ τους κατά πλάτος (θηλυκά και αρσενικά εξαρτήματα).

2 - Πλαστικά κλιπ για τη σύνδεση των δύο συνδέσμων μεταξύ τους.
Ιμάντες: διευκολύνουν τη μεταφορά των διαδρόμων (δύο για κάθε διάδρομο)  
και την αποθήκευσή τους στο τέλος της σεζόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χάρη στον τρόπο σύνδεσης, ο διάδρομος μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό 
εργαλείο επικοινωνίας για να ενημερώνει και να προειδοποιεί τους χρήστες 
της παραλίας (διαφήμιση, πρόληψη και ασφάλεια, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση πανίδα και χλωρίδα, σήμανση κ.ά.) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά διαφημιστικής επιφάνειας
Υλικό: Aslan DFP 43 140 microns

Εκτύπωση: Λατέξ

Πλαστικοποίηση MP326: Αντιολισθητικό, αντι-UV και αντιχαρακτικό

Μήκος: 50 cm (περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι)

Πλάτος: Ανάλογα 1m – 1,52m ή 1,83m

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
• Ρολά με συνδέσμους αλουμινίου σε κάθε άκρο
• 2 πολυεστερικοί ιμάντες με λαβή ανά ρολό 
• Πλαστικά κλιπ (αρσενικό και θηλυκό) για σύνδεση των βυσμάτων
• Πλαστικές τάπες
• Μεταλλικοί πάσσαλοι μήκους 50 cm

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
• Ένα σφυρί  • Μια σκούπα

Μόνο δύο άτομα μπορούν να εγκαταστήσουν ένα τμήμα μήκους 30 μέτρων 
σε μόλις 10 λεπτά.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ :
Βήμα 1: Ισοπεδώστε το έδαφος.
Στις αμμώδεις ακτές μια σκούπα αρκεί για να ισοπεδώσει το έδαφος. 
Στη συνέχεια, μπορείτε να ξετυλίξετε τον διάδρομο στην επιθυμητή θέση. 
Οι αντιολισθητικές ταινίες πρέπει να βλέπουν στον ουρανό.

Βήμα 2: Συνδέστε τα χαλάκια.
Τοποθετήστε τους πλαστικούς συνδετήρες και τοποθετήστε τα θηλυκά κλιπ 
στις οπές του συνδετήρα αλουμινίου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα αρσενικά 
κλιπ μέσα στους πλαστικούς θηλυκούς συνδέσμους με ένα σφυρί.

Βήμα 3: Αγκύρωση του διαδρόμου στο έδαφος.
Τοποθετήστε τις τάπες στις τρύπες κάθε 5 μέτρα κατά μήκος του διαδρόμου, 
στη συνέχεια αγκυρώστε τους πασαλάκια στις οπές χρησιμοποιώντας ένα 
σφυρί.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:
Βήμα 1: Σκουπίστε τους διαδρόμους για να αφαιρέσετε την άμμο. 
Αφαιρέστε τα πασαλάκια με πένσα και βγάλτε τις οπές (χρησιμοποιήστε 
λοστό εάν χρειάζεται), μετά αφαιρέστε τα αρσενικά κλιπ με ένα επίπεδο 
κατσαβίδι.

Βήμα 2: Αφαιρέστε τα πασαλάκια και τα πλαστικά κλιπ και αποσυνδέστε 
τους διαδρόμους ανασηκώνοντας τη μία άκρη του διαδρόμου για να 
αφαιρέσετε το πρώτο κλιπ.
Χρησιμοποιήστε το πόδι σας για να πιέσετε τον κάτω σύνδεσμο και τραβήξτε 
τον επάνω σύνδεσμο προς τα πάνω. Όλα τα κλιπ θα βγαίνουν το ένα μετά το 
άλλο.

Βήμα 3: Κυλήστε τον διάδρομο χρησιμοποιώντας τους ιμάντες μεταφοράς για 
αποθήκευση και συντήρηση. 
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ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : αποτέλεσμα δοκιμής σύμφωνα με το ISO 13934-2

Κατά της τριβής: υψηλή αντοχή

Υπό υψηλή πίεση: σταθερό

Αντοχή σε εφελκυσμό: Υψηλή – Τελική καταπόνηση: 4,43 ksi / 30,6 MPa

Επιμήκυνση στο σπάσιμο %: ελάχιστο 22,53%

Αντοχή: Υψηλό απόλυτο φορτίο: 2380 lbf/10600 N

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Αντοχή σε οξέα, αλκάλια, διαλύτες: Καλή

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες: Καλή - 
χωρίς απώλεια αντοχής από το φως για μια περίοδο αρκετών ετών

Ανόργανο αλάτι: Εξαιρετικό

Αντοχή σε μικροοργανισμούς: Εξαιρετική

Αντοχή στην ουρία και την υγρή κοπριά: Εξαιρετική

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Θερμική σταθερότητα: Υψηλή

Θερμοκρασία χρήσης: -40°c/ 80°C

Θερμοκρασία αποσκλήρυνσης: Te = 230°C

Θερμοκρασία τήξης: Ts= 260°C

Θερμοκρασία υποβάθμισης: 300°C

Η καύση σταματά να καίγεται αργά καθώς αφαιρείται η φλόγα.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγύηση τριών (3) ετών από την ημερομηνία της παραγγελίας. 
Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος. 
Οι αλλαγές που σχετίζονται με την κανονική χρήση δεν θεωρούνται 
κατασκευαστικά ελαττώματα. Ζημιές που προκαλούνται από βανδαλισμό ή 
διέλευση οχημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:  Ακατάλληλη φροντίδα, λειτουργία, συντήρηση 
και αποθήκευση.  Ατύχημα ή φυσική καταστροφή. Τροποποιήσεις και 
Επισκευές που έχουν γίνει χωρίς γραπτή συγκατάθεση. Κόστος συντήρησης 
και μεταφοράς που μπορεί να είναι απαραίτητο εάν απαιτούνται επισκευές
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καμινάρη 14  Νέοι Επιβάτες 57019  Θεσσαλονίκη

14 Kaminari str.  57019 Neoi Epivates  Thessaloniki Hellas
T +30 23920 27003 / 21107   E-mail: aae@aae.gr   www.aae.gr

 


