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Duoform
er tidløst og sikkert

Duoform er en kvalitetstavle i aluminium - med
dobbelt ombøjet kant, hvilket bevirker at tavlen er
fri for skarpe kanter, derfor
højnes sikkerheden - især
overfor de bløde trafikanter.
Den dobbelt ombøjede kant
forstærker desuden skiltet,
så det er vridstabilt ved ydre
påvirkninger.
Duoform har ingen huller til
skilteskruer, men monteres hurtigt, let og effektivt med kæbebeslag af aluminium.
Kæbebeslag er standard, og har
yderligere den fordel, at skiltet
kan drejes om sin egen akse,
således, at et D11 skilt kan
ændres til et D15 skilt og vice
versa, herved kan man reducere
lagerplads og omkostninger.
Skiltene leveres både som trekantede, runde og rektangulære
tavler og i flere størrelser og
reflekstyper.

Duoform fremstår i et meget
æstetisk og tidløst design,
som passer utrolig godt til det
danske vejmiljø - både nu og
i fremtiden.

AluKip
Duoform er den ideelle
skiltetype i kombination
med den selvoprejsende
skiltestander AluKip.
AluKip er en sikker skiltestander, der giver efter ved påkørsel, og rejser sig igen, uden
at standerrøret har vredet sig
under påkørslen.
Det patenterede AluKip-system
er udviklet til brug i vej- og
gademiljøet.
Det er crashtestet ved 70 km/t
- uden skader - og har klaret
over 700 funktionstests uden
anmærkninger.

Work Line
Work Line er en videreudvikling
af Duoform skiltet, specielt beregnet til brug ved afmærkning
af vejarbejde.
Konstruktionen er gjort lettere
og mere handy, for at skåne
personalet ved de mange håndteringer.
Kæbebeslagene er erstattet af
et fast monteret beslag – fastgjort direkte på et 40x40 mm
aluminiumsrør. Som en ekstra
finesse har Work Line en 10 cm
top, hvorpå en blinklygte kan
monteres efter behov.
Toppen gør det muligt at vende skiltet på hovedet, og genplacere det i foden, så det kan
anbringes på ladet af bilen, når
arbejdet er færdigt. Herved
minimeres luftmodstanden under transport, og skiltene ligger
ikke og bliver ridsede.
Et gennemtænkt skiltesystem til
glæde for arbejdsmiljøet.
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