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NE KRIJOJME SIGURI.
DELTABLOC® Mure mbrojtëse nga betoni –
Siguri për më shumë se 30 vjet.
Për më shumë se 30 vjet kompania DELTABLOC®
prodhon mure mbrojtëse nga betoni për sigurimin
e Autostradave dhe rrugëve ku udhëtohet me
shpejtësi më të mëdha.

Patentimi. Projektoni suksesin për
të ardhmen.

Tani DELTA BLOC International GmbH – sh.p.k
është njëri nga prodhuesit dhe licensuesit që
prijnë në prodhimin e ndalesave të parafabrikuara
për automjetet në rrugë. Këto që të gjtha janë
të kontrolluara sipas standardeve dhe normave
Evropiane EN 1317. DELTABLOC® ka 5 degë , një
shoqëri aksionare dhe më tepër se 30 bashkëpunëtorë të licensuar në më tepër se 30 shtete.
Puna intenzive e hulumtimit dhe zhvillimit kishte
kontribuar në sistemin e mbërthimit të patentuar
dhe licensuar të DELTABLOC®. Kjo lidhje mundëson
që elementet e blloqeve të ndryshme të DELTABLOC®
të lidhen në një murë , e që shërben si mbrojtje
edhe për makina me peshë të rëndë.
Më tepër se 30 Patente dhe mostra si dhe zhvillimet (KNOW- HOW) si të përdorën , kanë treguar
në më tepër se 170 aksidente të simuluara nga
Institutet më të njohura pët testime të tilla , që
kishin për qëllim të dëshmojnë se muret mbrojtëse nga betoni të DELTABLOC® janë të sigurta
prandaj edhe ndërkombëtarisht të njohura sie
produkte HIGH TECH të teknologjisë së lartë.

Veçoritë e produktit. Përparësia e juaj.
XX Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë.
XX Ndërrim i shpejtë i pjesëve të dëmtuara nga

aksidentet me makina me peshë të madhe.
XX Të testuara dhe certifikuara për sigurinë

maksimale të përhershme.
Fleksibiliteti. Zgjidhja e produktit për të gjitha
kërkesat.
Spektri i gjerë i produkteve DELTABLOC® i
mbulojnë të gjitha pjesët – përdoruese sipas
standardeve dhe normave Evropiane EN 1317 në
komunikacionin rrugor:
XX Pajisje mbrojtëse për sigurimin e përkohshëm

të vendpunishtës
XX Pajisje mbrojtëse për sigurimin e përhershëm

të autostradave dhe rrugëve magjistrale
XX Pajisje mbrojtëse për urat
XX Pjesë të sistemit tranzitor të testuara
XX Sisteme të Mureve mbrojtëse nga zhurma me

pajisje mbrojtëse të integruara.
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