LITEC – innovatív
alumínium rendszerek III.
A manapság egyre inkább előtérbe kerülő munkabiztonsági előírások
ﬁgyelembevétele kiemelt szerepet ad a különböző riggelési és rögzítési
eszközök beszerzésének.
RÖGZÍTÉS
A neves truss gyártó, mint a
Manfrotto csoport tagja, számos kiegészítőt kínál a vásárlók részére. A szabványos
méretű traverzekhez minden
megtalálható, ami az építési és
installációs munkákhoz szükséges lehet. A többnyire alumínium bilincsek, rögzítők, horgok, csövek vagy összetettebb
rögzítési eszközök rendelkeznek a LITEC termékkínálatra jellemző TÜV minősítéssel,
terhelhetőségi adatokkal.
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RIGGELÉS
A riggelési eszközök teljességét biztosítja,
hogy a LITEC cég a CM Lodestar európai vezérképviseletén kívül a Spanset cég
vezérképviselete is, így a különböző eredeti
körhevederek, racsnis rögzítők, minősített
drótkötelek, láncok, seklik, kötőszemek, feszítők és speciális rögzítők széles skálája
szerepel kínálatukban.
A biztonság, bár pénzben nem kifejezhető,
nem elérhetetlen anyagi kiadás a rendezvénytechnikai cégek számára. A gyári eszközök ára sokszor alatta marad a házilagosan elkészített és műszakilag kielégítőnek
vélt „dolgoknak”.
A LITEC kínálatában szinte mindenre van
gyári megoldás!
A rögzítési és riggelési kiegészítők túlnyomó részét azon szakemberek is alkalmazhatják, akik traverzrendszere esetleg más
gyártótól származik.
A rögzítési kiegészítők általában különböző terhelhetőséggel, a riggelési eszközök különböző terhelhetőséggel, hosszal
szerezhetőek be az egyéni igények szerint.

MUNKARUHÁZAT
A megfelelő munkaruházat nélkülözhetetlen társunk lehet a professzionális technikai munkálatok elvégzéséhez.
A LITEC olyan szakemberek igényeinek
fejlesztette ki munkaruháit, akik gyorsan
és hatékonyan kívánják munkájukat végezni, és mindezt a lehető legkényelmesebb és
legbiztonságosabb viseletben. E munkával
járó specifikus életstílus ihlette darabok
kiváló alapanyagból készülnek, hogy ellenálljanak a zord és szélsőséges időjárási
körülményeknek, így biztosítva viselőjének
a munkához szükséges komfortérzetet. A
cég egyedi tervezésű munkaruhái többek
között a riggelési feladatok elvégzését is
megkönnyíti.
Az olyan jellemzők, mint a modern és
letisztult tervezés, az anyagok visszafogott
színválasztása és a LITEC márkajelzés
diszkrét feltüntetése, egységes küllemet
biztosítanak az egyazon helyszínen dolgozó
szakembereknek, és tökéletesen illeszkednek bármely cég arculatához.
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Az egyes darabokat tetszés
szerint kombinálhatjuk, így
nemcsak munkaruházatként, de hétköznapi és utcai
viseletként is hordhatóak.
Az olyan hagyományosabb
viseletek mellett, mint a
rövid ujjú pólók és nadrágok,
találhatunk bélelt, vízhatlan, kapucnis kabátot, polár
anyagból készült pulóvert,
lecsatolható szárú nadrágot,
sapkákat.
Számos praktikus kiegészítő
közül választhatunk, legyen
az öv, táska vagy különböző
szerszámok tartója.
Willburg László
és Katona Ágnes
Regal-Seton Bt.

A LITEC cég széles kínálata és kiváló minősége valamennyi általa képviselt területen garancia e termékek
vásárlóinak, hogy joggal érezzék, pénzüket befektették,
nemcsak elköltötték. Az eszközökről, újdonságokról folyamatosan tájékozódhat az alábbi honlapokon:
www.litectruss.com, www.litectruss.hu
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