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Pict. 1: GLA 26-D/13   Pict. 2: Post tube with reflective sleeves - these are available on request and against surcharge 

DESCRIPTION 
Constructed in the same way as the RS-GUIDESYSTEMS barrier post GLA 25, but with a tape width of 100 mm. 
The RS-GUIDESYSTEMS barrier post GLA 26 complements the current outdoor-range, but is surely also well applicable indoor! 

RS-GUIDESYSTEMS barriers are compatible with almost all existing barrier systems! 

Delivery: pre-assembled 

POST TUBE COULOUR 
Different standard colours available 

BELT COLOUR 
Different standard colours available.  
Other colours and digitally printed tapes upon request 

SPECIFICATIONS 
post tube  PVC, different standard colours 

available 

base weight  recycled compound material 

diameter base weight  approx. 410 mm 

height base weight  center: approx. 80 mm; outer: approx. 
15 mm 

total height of post  approx. 1000 mm 

total weight incl. cartridge  approx. 8 kg 

tape width  approx. 100 mm 

max. tape extension  3800 mm 
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Nauhakasettipylväät

Nauhakasettipylväät

RS Guidesystems -nauhakasetit ovat erittäin laadukkaita ja tyy-
likkäitä tuotteita, jotka soveltuvat käytettäväksi niin sisällä kuin 
ulkonakin alueiden rajaamiseen. Ne ovat helppoja ja nopeita 
käyttää ja siirtää tarpeen mukaan.

Nauhakasetti on pylvään sisällä, josta se vedetään ulos ja kiinni-
tetään pikakiinnikkeellä seuraavaan pylvääseen tai seinään. Pyl-
vään korkeus on noin 100 cm. Nauhojen leveydet ovat 5 cm tai 10 
cm. Nauhojen pituudet ovat 2,3 m – 20 m.

Muoviset nauhakasettipylväät

Pylväs on laadukasta ja tukevaa PVC-muovia, valittavissa vakio- 
väreissä (punainen, musta, keltainen, valkoinen, harmaa). Mah-
dollisuus toimittaa myös muissa RAL-sävyissä.

GLA 25 ja GLA 26

• Jalusta mustaa kierrätyskumi/muoviseosta

• Jalustan halkaisija n. 41 cm, korkeus n. 8 cm

• Kokonaispaino nauhakasetin kanssa n. 8 kg

• Nauhan leveys GLA 25: 5 cm, GLA 26: 10 cm

• Nauhan pituus GLA 25: 2,3 m tai 4 m, GLA 26: 2,3 m tai 3,8 m

GLA 28 ja GLA 29

• Metallijalusta, päällä musta pvc-muovikuori

• Jalustan halkaisija n. 37 cm, korkeus n. 3 cm

• Kokonaispaino nauhakasetin kanssa n. 9 kg

• Nauhan leveys GLA 28: 5 cm, GLA 29: 10 cm

• Nauhan pituus GLA 28: 2,3 m tai 4 m, GLA 29: 2,3 m tai 3,8 m



GLA 45 autoliikkeessä
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Nauhakasettipylväät

Tuoteperheeseen kuuluvat nauhakasettipylväät, kartiokasetit, seinä-
kasetit, infotelineet sekä teollisuus- ja terminaalijärjestelmät. Meillä 
on saatavilla myös kahden nauhan pylväitä.

Kysy lisää eri nauha- ja pylväsvaihtoehdoista!

Nauhavaihtoehdot

Yksiväriset nauhat: musta, harmaa, punainen, viininpunainen, 
kirkkaansininen, tummanvihreä 

Vaakasuorilla raidoilla: musta/valk/musta, musta/pun/musta, 
musta/kelt/musta

Viistot raidat: puna/valk, musta/kelt.

Logopainatukset: digitaalipainatus yhdelle tai molemmille puolil-
le nauhaa (tilauksen mukaan)

Metallliset nauhakasettipylväät

Pylväs on metallia, valittavissa pulverimaalattu (sininen, punainen, 
musta, keltainen, valkoinen, harmaa tai muissa RAL-sävyissä), ruos-
tumaton teräs tai kromi. 

GLA 45 ja GLA 46

• Jalusta samaa materiaalia kuin pylväs

• Jalustan halkaisija n. 35 cm, korkeus n. 2 cm

• Kokonaispaino nauhakasetin kanssa 11-13 kg riippuen pin-
noitteesta

• Nauhan leveys: GLA 45: 5 cm, GLA 46: 10 cm

• Nauhan pituus: GLA 45: 2,3 m tai 4 m, GLA 46: 2,3 m tai 3,8 m

GLA 55

• Pylväsosa ruostumatonta terästä

• Jalusta samaa materiaalia kuin pylväs

• Jalustan halkaisija n. 35 cm, korkeus n. 2 cm

• Kokonaispaino nauhakasetin kanssa 9 kg

• Nauhan leveys n. 5 cm

• Nauhan pituus 2,3m tai 4m


